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Čo teda Boh spojil, nech človek nerozlučuje!
Pristúpili farizeji a pokúšali Ježiša. Pýtali sa ho, či smie muž prepustiť manželku. On im odpovedal: „Čo vám prikázal Mojžiš?“ Oni

vraveli: „Mojžiš dovolil napísať priepustný list a prepustiť.“ Ježiš im povedal: „Pre tvrdosť vášho srdca vám napísal toto prikázanie. Ale
Boh ich stvoril od počiatku stvorenia ako muža a ženu. Preto muž opustí svojho otca i matku a pripúta sa k svojej manželke a budú
dvaja v jednom tele. A tak už nie sú dvaja, ale jedno telo. Čo teda Boh spojil, nech človek nerozlučuje!“ Doma sa ho učeníci znova na to
pýtali. On im povedal: „Každý, kto prepustí svoju manželku a vezme si inú, dopúšťa sa voči nej cudzoložstva. A ak ona prepustí svojho
muža a vydá sa za iného, cudzoloží.“ Mk 10, 2  12

Židovské rabínske školy mali rôzny prístup k otázke rozvodu.
Prísne školy dovoľovali rozvod iba v najnutnejších prípadoch (napr.
nevera), liberálne považovali za postačujúci dôvod pre prepustenie
manželky napr. i to, že sa žena mužovi znepáči, sprotiví – ako
hovorí Mojžišov zákon – stane sa mu „odpornou“. Takým dôvodom
mohlo byť napríklad i to, že sa mužovi zapáčila mladšia alebo iná
žena, s ktorou sa chcel oženiť. Rozvod pritom mohol nastať len
z vôle muža, nie naopak – teda bol nespravodlivý už vo svojom
základe, keďže bol v priamom rozpore s Božou predstavou
o rovnosti muža a ženy pred Bohom.

V skutočnosti Mojžiš nedovolil rozvody – ako si to Židia mylne
vykladali. Iba akceptoval stav, že sa manželia rozchádzali a tým, že
dovolil mužovi napísať zavrhnutej žene priepustný list, poskytol jej
aspoň nejakú právnu ochranu a možnosť stať sa ženou iného muža
kvôli živobytiu. Mojžiš teda nariadením o priepustnom liste dovolil
menšie zlo (rozvod), aby sa vyhol väčšiemu zlu (páchaniu násilia na
nemilovaných ženách, mnohoženstvu, vražde manželky z dôvodu
rozhodnutia uzatvoriť nový manželský zväzok).

Farizeji zrejme už pred touto diskusiou tušili, že Ježiš sa postaví
proti rozvodu. Vo svedomí cítili, že rozvod nie je Božou vôľou

pre manželstvo. A z jeho úst naozaj počujú: „Čo Boh spojil, človek
nech nerozlučuje.“

Svojím postojom k manželskej láske šokoval Ježiš aj vlastných
učeníkov, z ktorých viacerí, vrátane Petra, boli ženatí, a teda dobre
poznali nepríjemnosti manželských sporov a tiež mohli podliehať
pokušeniu oslobodiť sa od nepohodlného spolužitia rozvodom.
Tým, že po rozvode novouzatvorené manželstvo nazval Ježiš
cudzoložstvom, dostal do nepríjemnej situácie aj mnohých
nábožných Židov tých čias, vrátane tých z rád farizejov.

Ježiš týmto postojom ukázal vznešenú Božiu predstavu
manželstva. Múdrym rabínom tak predstavil svety, o ktorých nikdy
predtým neuvažovali. Aj my dnes, keď počujeme slová
o nerozlučiteľnosti manželstva, reagujeme neraz postojom, že sa
jedná o ideál, ktorý si máme ctiť a obdivovať, ale ktorý ľudskými
silami nie je dosiahnuteľný. Hovoríme, že „nerozlučiteľnosť
manželstva“ by mala byť evanjeliovou radou pre dokonalejších ako
sme my, a nie pre všetkých.

Tento ideál skutočne nie je dosiahnuteľný ľudskými silami. Ale

Boh, ktorý manželstvo muža a ženy požehnáva, sľubuje a dáva preň

obom silu. Peter a Oľga Kurhajcoví

Pozvánka pre nezadaných
Ste slobodný/slobodná a vo viere hľadáte životného partnera?

Príďte sa zoznámiť s novými ľuďmi, ktorí rovnako ako vy túžia
vstúpiť do sviatostného manželstva, na speed dating katRande, 8.
októbra, 2018 o 18. hod.do kaviarne Café Kupé, na Katedrálnom
námestí 25, (budova farského úradu) v Žiline.

Podrobnejšie informácie o tom, čo je to speed dating a
registračný formulár nájdete na na stránke: katRande.org alebo na
Výveska.sk
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Upratovanie kostola – Za upratovanie kostola veľmi pekne
ďakujeme farníkom zo Strání. Na budúci týždeň prosíme o
upratovanie kostola farníkov z časti mesta Stred.

Prvé sväté prijímanie 2019 – Rodičom a prvoprijímajúcim
deťom oznamujeme, že ďalšia katechéza bude v utorok v rámci
večernej svätej omše o 17:30.

Birmovka – Birmovancom oznamujeme, že ďalšia katechéza
bude v piatok v rámci večernej svätej omše o 17:30, po ktorej bude
stretnutie na fare.

Stretnutie akolytov a lektorov – V stredu po večernej svätej
omši pozývame na duchovnoformačné stretnutie akolytov a lektorov.

Sv. ruženec v októbri  V októbri, mesiaci Ružencovej Panny
Márie vás pozývame k modlitbe svätého ruženca pred večernými sv.
omšami o 16:45.

*Úplné odpustky môžu získať tí, čo sa modlia ruženec v kostole,
v kaplnke alebo rodine, v rehoľnom spoločenstve alebo nábožnom
združení. Na získanie odpustkov sa stanovuje: 1. Stačí štvrtina celého
ruženca, čiže päť desiatkov, 2. k modlitbe treba pridať nábožné
rozjímanie o tajomstvách, 3. pri verejnom recitovaní treba vysloviť
tajomstvá podľa zaužívaného zvyku. Musia byť splnené aj tradične
podmienky k odpustkom ako sv. spoveď, sv. prijímanie, modlitba na
úmysel sv. otca a odpútanosť od akéhokoľvek hriechu aj ľahkého.

Zapisovanie omší – Zapisovať úmysly svätých omší na
november, december, január a február budeme od 22. októbra 2018.
Aby sme mohli ponúknuť termíny sv. omší čo najväčšiemu počtu
farníkov, prosíme vás, aby ste nežiadali o viac ako dve sväté omše.
Ďakujeme za pochopenie.

Poďakovanie – Veľmi pekne ďakujeme všetkým, ktorí si
nenechali prvopiatkovú svätú spoveď na poslednú chvíľu. Pomohli ste
tak jednak nám kňazom a zároveň ste ponúkli pohodlnejší priestor
pre svätú spoveď tým, ktorí sú okolnosťami prinútení a nemôžu prísť
na sv. spoveď skôr.

*Posedenie  Kresťanskí seniori vás pozývajú na posedenie pri
príležitosti mesiaca úcty k starším do jedálne denného centra klubu
dôchodcov utorok 9.10.2018 o 14:00 hod.

*Duchovná kytica pre Sv. Otca: Pani Viera Vojteková, tel
4288169 (volať o 12:00 alebo 22:00) prosí členov Rodiny
Nepoškvrnenej, aby čo najskôr nahlásili počet dní, ktoré obetujú do
duchovnej kytice pre pápeža, v znení: „Obetujem dnešný deň za Sv.
Otca a otcov biskupov.“

Upratovanie kostola – má na starosti mládež.
Študijný pobyt – Počas nasledujúcich 21 dní bude pán farár

na študijnom pobyte v zahraničí. V prípade akejkoľvek potreby sa
prosím, obracajte na pána kaplána Miroslava.

Koncert Piotra Rubika – Ešte máme niekoľko voľných miest
na hudobné stretnutie s Piotrom Rubikom „Moja história“ v Inchebe
 Expo Aréne v Bratislave. Predstavenie sa uskutoční 15. decembra
(sobota). Z našej farnosti pôjde autobus v sprievode p. kaplána. Cena
na osobu je 25€, prihláste sa čím skôr po sv.omšiach v sakristii. Platí
sa pri prihlásení. Odchod autobusu je naplánovaný na 15:00 od
OSBD.

Boj proti hladu – Sv. Vincent povedal: "Boh miluje
chudobných. Miluje i tých, ktorí majú k chudobným lásku. Čo sa robí
z lásky je darom samému Bohu." Sestry vincentky ďakujú za lásku a
dobrotu srdca všetkým, ktorí ju prejavili minulú nedeľu pri zbierke
„Boj proti hladu“. V našej farnosti vyniesla 1.352 €.

Samolepky pre prvoprijímajúce deti – Pripomíname, že
prvoprijímajúce deti si môžu samolepky prevziať v sakristii.

*Sviečka za nenarodené deti  Naše farnosti sa opäť zapoja do
kampane Sviečka za nenarodené deti, ktorú organizuje prolife
organizácia Fórum života s podporou a požehnaním biskupov
Slovenska. Hlavnou myšlienkou tejto kampane je spojiť spomienku na
našich drahých zosnulých s pripomenutím si osudov detí, ktoré sa
nemohli narodiť, lebo zomreli pri spontánnom alebo umelom potrate.

Túto spomienku môžeme vyjadriť symbolicky večer 2. novembra
na Pamiatku zosnulých zapálením sviečky a modlitbou s prosbou
o Božie milosrdenstvo pre nenarodené deti a všetkých ľudí zranených
potratom. V našich kostoloch si až do 2. novembra môžete zakúpiť
originálnu sviečku s logom kampane a tým podporiť aktivity zamerané
na ochranu života od počatia, podporu ľudskej dôstojnosti a rodiny.

Viac informácií o kampani "Sviečka za nenarodené deti" nájdete
na stránke www.sviecka.forumzivota.sk Ďakujeme!

* spoločné oznamy pre obe farnosti

Nedeľné oznamy na 27. nedeľu cez rok "B" - 7.10.2018
Farnosť Martin Farnosť Martin - Sever

Sväté omše a liturgia po 27. nedeli cez rok "B"

1* Gréckokatolícka liturgia na Jesenského 11; 2* Dražkovce ; 3* Sklabiňa – na obecnom úrade 4* vysokoškolský internát




