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Opustiť všetko a ísť

Keď sa Ježiš vydával na cestu, ktosi k nemu pribehol, kľakol si pred ním a pýtal sa ho: „Učiteľ dobrý, čo mám robiť, aby som obsiahol
večný život?“ Ježiš mu povedal: „Prečo ma nazývaš dobrým? Nik nie je dobrý, jedine Boh. Poznáš prikázania: Nezabiješ! Nescudzoložíš!
Nepokradneš! Nebudeš krivo svedčiť! Nebudeš podvádzať! Cti svojho otca i matku!“ Ale on mu povedal: „Učiteľ, toto všetko som
zachovával od svojej mladosti.“ Ježiš naňho pozrel s láskou a povedal mu: „Jedno ti ešte chýba. Choď, predaj všetko, čo máš, rozdaj
chudobným a budeš mať poklad v nebi. Potom príď a nasleduj ma!“ On pri tomto slove zosmutnel a odišiel zarmútený, lebo mal veľký
majetok.

Ježiš sa rozhliadol a povedal svojim učeníkom: „Ako ťažko vojdú do Božieho kráľovstva tí, čo majú majetky!“ Učeníci sa nad jeho
slovami zarazili. Ale Ježiš im ešte raz povedal: „Deti moje, ako ťažko sa vchádza do Božieho kráľovstva! Ľahšie je ťave prejsť cez ucho
ihly, ako boháčovi vojsť do Božieho kráľovstva.“ Oni sa ešte viac čudovali a hovorili si: „Kto potom môže byť spasený?“
Ježiš sa na nich zahľadel a povedal: „Ľuďom je to nemožné, ale Bohu nie. Lebo Bohu je všetko možné.“ Tu sa ozval Peter: „Pozri, my sme
opustili všetko a išli sme za tebou.“ Ježiš povedal: „Veru, hovorím vám: Niet nikoho, kto by pre mňa a pre evanjelium opustil dom alebo
bratov a sestry alebo matku a otca alebo deti alebo polia, aby nedostal stonásobne viac; teraz, v tomto čase, domy, bratov, sestry,
matky, deti i polia, hoci s prenasledovaním, a v budúcom veku večný život.“ Mk 10, 1730

Veľa krát som sa zamýšľala nad Ježišovou odpoveďou

mladíkovi: choď, rozdaj všetko, potom ma nasleduj. Ako ťažko znie

ušiam počúvajúceho! Prečo len mu to nepovedal inak? „Pozri,

môžeš byť odteraz blízko pri mne – a ja som plnosť sama. Smieš sa

so mnou túlať, ležať na mojom srdci, konať v mojom mene zázraky,

obsiahnuť pravý pokoj, nosiť bohatstvo v sebe, nahliadať na večnosť,

ktorú raz dosiahneš... nuž, načo by ti k tomu bol majetok? Nebudeš

ho viac potrebovať. Daj ho tým, ktorým sa ešte zíde...“ – myslím, že

by vyskočil a bežal ho rozdať s radosťou. A myslím, že Ježiš

v skutočnosti aj hovoril presne toto – len vyslovil iné poradie. A tak

sa jeho odpoveď stala bremenom.

A býva bremenom aj pre mňa.

Keď spúšťam oči z toho, čo dostanem a čo ma čaká,

a zameriavam sa len na to, čo je treba pustiť. Keď zabúdam, že

ľudské srdce nepozná slovo „prázdno“, pretože „prázdno v srdci“

v skutočnosti znamená „voľné pre Boha“ – a môj Boh je dychtivý

naplniť každý uvoľnený kúsok. Keď v mojich ušiach znie vlastné

TOTO, TOTO! a prehlušuje Božie STONÁSOBNE VIAC. Keď je mi

stvorenie viac ako Stvoriteľ. Dokonca keď sa mi zdá, že Stvoriteľ ma

nedokáže urobiť šťastnou, ale jeho stvorenie áno.

Nenechaj sa klamať, srdce moje.. samotné dodržiavanie zákonov

ti nebude stačiť, i keby si ich zachovávalo po celý život. To jedno ti

vždy bude chýbať. Potrebuješ byť blízko, opustiť, ísť, mať poklad

v nebi, nosiť nebo v sebe..  redakcia 
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Upratovanie kostola – Za upratovanie kostola veľmi pekne
ďakujeme farníkom z časti mesta Stred. Na budúci týždeň prosíme o
upratovanie kostola farníkov z časti mesta Prednádražie.

Prvé sväté prijímanie – 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 dobrovoľníkov charity – V stredu po večernej
svätej omši pozývame na duchovnoformačné stretnutie dobrovoľní
kov farskej charity.

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.

Zbierka na misie – Budúcu nedeľu budeme sláviť ako misijnú
nedeľu. Po svätých omšiach bude celonárodná zbierka na misie. Jej
výťažok bude venovaný predovšetkým farnostiam v Etiópii, ktoré sú
skúšané chudobou. Za vaše milodary srdečné Pán Boh zaplať.

Vešpera a adorácia – Vo štvrtok vás pozývame na sv. omšu
spojenú s modlitbou Vešpier a na Eucharistickú adoráciu po sv. omši.

Upratovanie kostola – má na starosti mládež.
Zbierka na misie – Dnes po sv. omšiach môžete prispieť na misie

do označených pokladničiek na stolíku s novinami. Pán Boh zaplať.
Duo sakrálnej hudby Nadežda a Nikolaj z Ruska nás budú

doprevádzať na budúcu nedeľu počas sv. omší, po nich bude aj krátky
koncert. Dobrovoľný príspevok po sv. omšiach pôjde na liečbu
Nikolajovho chorého syna.

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.

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

*Prednáška – V stredu 17.10.2018 o 17:00 sa v priestoroch
Biskupského úradu v Žiline uskutoční prednáška saletína otca Mateja
Trizuliaka na tému rozVEDENÍ K BOHU, dobrému Ockovi. Všetci
ste srdečne pozvaní!

*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 28. nedeľu cez rok "B" - 1 4.1 0.201 8
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Sväté omše a liturgia po 28. nedeli cez rok "B"

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

Kontakty farnosti Martin
Telefón: 043 423 84 14
Web: www.martin.fara.sk
Email: mt.mesto@fara.sk
Adresa: Nám. SNP 1 036 01 Martin

Kontakty farnosti Martin  Sever
Telefón: +421 950 428 128
Web: www.martinsever.sk
Email: fara@martinsever.com
Adresa: Jilemnického 59 036 01 Martin

Kontakty farnosti Vrútky
Telefón: 043 428 14 29
Web: www.faravrutky.sk
Email: vrutky@fara.sk
Adresa: Nám. S. Zachara 2 038 61 Vrútky




