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Poznáš ten deň.

Keď Ježiš so svojimi učeníkmi a s veľkým zástupom odchádzal z Jericha, pri ceste sedel slepý Bartimej, Timejov syn, a žobral. Keď
počul, že je to Ježiš Nazaretský, začal kričať: „Ježišu, syn Dávidov, zmiluj sa nado mnou!“

Mnohí ho okríkali, aby mlčal; ale on ešte väčšmi kričal: „Syn Dávidov, zmiluj sa nado mnou!“ Ježiš zastal a povedal: „Zavolajte ho!“
Zavolali slepca a vraveli mu: „Neboj sa! Vstaň, volá ťa!“ On odhodil plášť, vyskočil a šiel k Ježišovi. Ježiš mu povedal: „Čo chceš, aby som
ti urobil?“ Slepec mu odpovedal: „Rabboni, aby som videl!“ A Ježiš mu povedal: „Choď, tvoja viera ťa uzdravila!“ A hneď videl a šiel za
ním po ceste. Mk 10, 4652

Počul, že si to ty.
Nevidel rozmnoženie chleba, nebol pri vzkriesení Jairovej dcéry,

ale zvesť o tebe sa k nemu doniesla. Kto mu povedal – netuším. Veď
nemal nikoho – nebol z tých, ktorých by za tebou priviedli príbuzní,
keď si konal toľké uzdravenia, a neviem povedať, či po nociach
sníval, že ťa raz stretne a že by si mohol pomôcť aj jemu. Ale s
určitosťou viem, že veril, že to dokážeš urobiť.

Na Bartimejovom príbehu je krásne, že sa neodohral náhodou.
Nebolo to tak, že si nič netušiac zostupoval z Jericha a on – proste
bol na správnom mieste v správnom čase. Boh nikdy nekoná
náhodou. V skutočnosti už v deň jeho narodenia, a dávno predtým,
si poznal celý jeho život, videl si každý jeho deň, hoci ho ešte

neprežil. Sprevádzal si ho v jeho tme, utrpení, bol si s jeho dušou,
keď o tebe počul prvý krát, bol si s ním v ten obyčajný deň, keď si
ako množstvo dní predtým sadol na svoje zvyčajné miesto, a len ty
si vedel, že ZAJTRA – zajtra už tam sedieť nebude..

Verím, že tvoje srdce sa chvelo láskou a radosťou, keď si sa
k nemu blížil, lebo on – slepý – srdcom videl viac ako ostatní, že si
Syn Dávidov, a mal byť za to odmenený.

Chcem v teba veriť ako Bartimej. Keď ma budú okríkať, aby som
mlčala. Keď budem o tvojej moci iba počuť, a nevidieť. Ty už poznáš
ten deň, keď pôjdeš okolo. Zachovaj mi zdravú dravosť, ktorá mi
pomôže neostať sedieť, ale vrhnúť sa aj proti celému davu za tebou.

 redakcia 

Pri príležitosti blížiaceho sa sviatku Všetkých svätých (1. novembra)
a spomienky Všetkých verných zosnulých (2. novembra) vám dávam
do pozornosti podmienky, ktorými môžeme v tomto období získať
odpustky pre duše v očistci.

1. Veriaci, ktorý v deň Spomienky na všetkých zosnulých nábožne
navštívi kostol alebo kaplnku a pomodlí sa Modlitbu Pána a urobí
vyznanie viery (Verím v Boha), môže získať úplné odpustky, ktoré sa
môžu privlastniť iba dušiam v očistci. Okrem tohto odpustkového
úkonu sa žiada splniť tri podmienky: sv. spoveď (krátko predtým
alebo potom), sv. prijímanie (najlepšie v ten istý deň) a modlitba na
úmysel sv. Otca (stačí Otčenáš, Zdravas a Sláva). Okrem toho ako vo
všeobecnosti treba vylúčiť akúkoľvek pripútanosť k hriechu, aj k
všednému. Tieto odpustky možno získať od poludnia
predchádzajúceho dňa až do polnoci určeného dňa.

2. Veriaci, ktorý nábožne navštívi cintorín a aspoň mysľou sa
pomodlí za zosnulých, môže získať odpustky, ktoré sa môžu
privlastniť iba dušiam v očistci, raz denne od 1. novembra do 8.
novembra. Treba splniť aj ďalšie tri podmienky. (Spoveď, prijímanie
a modlitba na úmysel sv. Otca) Jedna sv. spoveď však stačí na
všetky odpustky.

Odpustky pre duše v očistci

Posviacka nového kríža na Národnom cintoríne

Ku sviatku Všetkých svätých a spomienku
Všetkých verných zosnulých, dalo mesto Martin
urobiť na Národnom cintoríne nový kríž.

Za účasti predstaviteľov mesta Martin, katolíc
keho a evanjelického pána farára Kamila Lieskov
ského a Milana Kubíka bude tento kríž posvätený
1. novembra 2018 o 10:00 hodine v rámci
ekumenickej bohoslužby.

Všetci ste srdečne pozvaní.
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Upratovanie kostola – Za upratovanie kostola veľmi pekne
ďakujeme farníkom z Bystričky. Na budúci týždeň prosíme o
upratovanie kostola farníkov z Ľadovne a Jahodníkov.

Sviatok Všetkých svätých – Vo štvrtok slávime prikázaný
sviatok Všetkých svätých. Podľa prvého cirkevného prikázania – V
nedeľu a prikázaný sviatok zúčastniť sa na celej svätej omši – nás
viaže pod hriechom účasť na celej sv. omši. Sväté omše budú ako v
nedeľu. Okrem toho je možnosť zadosťučiniť príkazu aj v stredu večer
o 17:30, kedy bude slúžená vigílna svätá omša už zo „Sviatku Všetkých
svätých“.

Spomienka Všetkých verných zosnulých – V piatok na
Spomienku všetkých verných zosnulých budú sv. omše o 6:00, 7:00,
16:00 a 18:00. O 17:00 bude na Národnom cintoríne pri centrálnom
kríži Dušičková pobožnosť. V Dražkovciach bude sv. omša o 18:00 po
ktorej bude dušičková pobožnosť na cintoríne. V tejto súvislosti
dávame do pozornosti našu internetovú stránku,
„martin.fara.sk/dusicky.html“ kde je celá pobožnosť k dispozícii
na použitie v mobiloch s internetovým pripojením, zvlášť vhodné vo
večerných hodinách pri chýbajúcom dennom svetle.

Novéna k sv. Martinovi – V rámci prípravy na slávenie sviatku
sv. Martina sa v piatok po večernej sv. omši začneme modliť novénu k
sv. Martinovi.

Prvopiatková sv. spoveď – K prvému piatku budeme spovedať
chorých a nevládnych štvrtok a piatok od 9.00 hod. V stredu budeme
spovedať v Domove dôchodcov na Ľadovni kde bude aj sv. omša o
9:00 hod.

Prvopiatková adorácia – Na prvý piatok bude celodenná
adorácia. Prosíme adorujúcich, aby sa zapísali na hárok pri Farskom
liste. Vzhľadom na spomienku Všetkých verných zosnulých, ktorá
tento rok pripadne na prvý piatok, bude adorácia od 8:00 do 15:30.
Fatimská sobota – V sobotu o 6:15 bude spoločná modlitba svätého
ruženca s Fatimským programom.

Zbierka na misie – Minulú nedeľu sa v zbierke na misie
vyzbieralo 1.600 €. Za vaše milodary vám v mene misionárov a
všetkých núdznych veľmi pekne ďakujeme.

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

Vešpery 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 skupinka č. 1.
Sviatok Všetkých svätých – Vo štvrtok máme slávnosť

Všetkých svätých. Je to prikázaný sviatok, sv. omše budú ako
v nedeľu. V piatok na Dušičky budú sv. omše podľa rozpisu vyššie.
Bobožnosť za zosnulých bude po sv. omši o 17.00 spojená s
prvopiatkovou adoráciou.

Fatimská sobota  V sobotu večer vás pozývame na slávenie
Fatimskej soboty.

Prvopiatková sv. spoveď – Zároveň je 1. piatok, spovedáme
1/2 hodinu pred rannými a hodinu pred večernými sv. omšami. Vo
štvrtok a v piatok počas sv. omší, aj večerných (viď rozpis vyššie).

*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
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Sväté omše a liturgia po 30. nedeli cez rok "B"

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

Šušoty, šušoty, šušoty ...

Svätá omša je slávenie najsvätejšej obety nášho Pána Ježiša
Krista. Aby sa táto obeť slávila dôstojne, Cirkev sa prísne drží boho
služobného poriadnu, kde nie je priestor na alternatívne slávenie
bohoslužby. Preto je veľmi smutné, keď si niektorí vymyslia vlastné
pravidlá, ktoré sú neliturgické, obťažujúce ostatných prítomných
a dehonestujúce túto najsvätejšiu obetu. Konkrétne mám na mysli
zlozvyk viacerých exhibicionistov nahlas recitovať bohoslužobné
modlitby ktoré má recitovať iba kňaz. Dokonca sa to týka aj slov
premenenia !!! Tých, ktorých sa to týka prosíme, aby to nerobili
a neznehodnocovali Kristovu obetu takýmto správaním.

Kamil Lieskovský, dekan




