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Ježiš to vidí.

Niekto raz povedal, že veriť v Ježiša znamená tak sa o neho
oprieť, že ak by uhol, tak by som spadla.

Samozrejme, u Ježiša sa predpokladá, že neuhne. Ale nie raz
som spadla. Myslím si – hoci až teraz po dlhšej dobe – že problém
bol v tom, že som sa oprela tam, kde Ježiš vlastne nestál; a tak je
logické, že som spadla. Lenže ja som bola presvedčená, že tam stojí.
Rovnako tak boli presvedčení zákonníci. Keď sa číta toto
evanjelium, nemyslím, že by sa niekto z nás s nimi stotožnil.
Netúžime predsa po prvej stolici v synagóge, v kostole nám tiež
niekedy stačí posledná lavica a už vôbec sa nemodlíme dlho. Ani
naoko, ani naozaj.

Pritom, priznajme si, každý má trochu rád, ak ho v spoločnosti
predstavia: „Toto je pán doktor.“ Pri stretnutí kňazov máme
nutkavú potrebu pripomenúť sa všetkým, s ktorými sme kedysi len
slovko prehodili. A keby nám predavačka v potravinách zatykala, asi
by sme sa urazili. Viem zo seba, že človek sa dokáže cítiť pyšný na

úplne hocičo. A ak sa nájde k tomu niekto, kto to obdivuje,
farizejské dlhé rúcho je na svete. Do pomyselnej pokladničky
hádžeme dobré skutky, vybavené veci, zorganizované duchovné
aktivity, známosti, dobročinnosť, neraz v takej skrytosti, že by sme
si tajne nad hlavou želali blikajúci reklamný banner. My sa
nepochválime (to patrí k našej svätosti), ale budeme veľmi radi, ak
nás pochvália druhí. Opierame sa proste tam, kde Ježiš nestojí.
Inde než vdova, čo s hanbou, že nemá viac, vybrala posledné, čo
mala.

Vždy mi tá vdova napadne, keď vidím staré ženy s trasúcou
rukou dávať z biedneho dôchodku na svätú omšu. A napadne mi
i vtedy, keď sa stredoškoláčka predsa rozhodne nechať toho
chlapca, ktorý (súc v jej 17tich životnou láskou) nechce žiť s ňou
čisto. A tiež vtedy, keď viem, že otec rodiny nemá teraz robotu, lebo
v tej predtým ho nútili obchádzať zákon, a to odmietol.
Ježiš to vidí. Aj dnes.  redakcia 

Parkovanie v okolí kostola na Severe

Ako Ježiš učil zástupy, hovoril im: „Varujte sa zákonníkov, ktorí radi chodia v dlhých rúchach, túžia po pozdravoch na uliciach, po
prvých stoliciach v synagógach a popredných miestach na hostinách. Vyjedajú domy vdov a naoko sa dlho modlia. Takých postihne
prísnejší súd.“

Potom si sadol oproti chrámovej pokladnici a pozeral sa, ako ľud hádže peniaze do pokladnice. Viacerí boháči hádzali mnoho. Prišla
aj istá chudobná vdova a vhodila dve drobné mince, čo je kvadrans.

Zavolal svojich učeníkov a povedal im: „Veru, hovorím vám: Táto chudobná vdova vhodila viac ako všetci, čo hádzali do pokladnice.
Lebo všetci dávali zo svojho nadbytku, ale ona pri svojej chudobe dala všetko, čo mala, celé svoje živobytie." Mk 12, 3844

Počas letných prázdnin pribudli na ulici Kozmonautov
nové dopravné značky zákaz státia.

Ako sme už vo farských oznamoch informovali autá na ulici
Kozmonautov na strane pri kostole od „dvojprúdovky“ Jilemnického
už možné zaparkovať nebude. Mesto Martin v spolupráci s políciou
osadilo nové dopravné značenie B33  Zákaz státia. Ako dôvod
osadenia je uvedené zvýšenie bezpečnosti výjazdu vozidiel od
priľahlých panelákov, kedy neraz vznikali nebezpečné situácie,
keďže cez zaparkované autá nebolo vidieť prichádzajúce vozidlo, ako
aj problém pri vysypávaní komunálneho a separovaného odpadu
spoločnosťou Brantner Fatra.

Nás toto osadenie značiek samozrejme neteší, nakoľko nám to
ubralo na počte miest, kde sa ešte v blízkosti kostola dalo
zaparkovať. V nasledujúcich riadkoch budú spomenuté plochy, kde
sa autá dajú bez problémov zaparkovať a nepohneváme si tým
miestnych obyvateľov.

Ako prvé a najbližšie je dláždené parkovisko za kostolom
patriace OSBD (s rampami). Ďalej je možné na pakovanie využiť
miesta pred samotným vchodom do OSBD ako i priľahlú časť ulice
Kozmonautov vrátane parkoviska pred plničkou minerálnych vôd
Fatra, ktoré sú v časoch sv. omší voľné. Pozdĺžne sa dá parkovať
vozidlá pred plničkou minerálnych vôd Fatra až po začiatok
záhradkárskej osady (po kríženie s chodníkom), tiež na ulici
Kozmonautov v opačnom smere ako je už vyššie spomínaný zákaz
státia. Ďalšie parkovisko je priamo oproti kostolu pri budove
Slovprefy.

V súvislosti s témou parkovania vás opakovane prosíme, aby ste
svoje autá neparkovali na kamennej ceste, ktorá slúži ako prístup do
fary a pastoračného centra. Autá kňazov, prípadne návštevy z areálu
vychádzajú a vchádzajú aj počas Svätých omší a zaparkované autá
mnohých prípadoch znemožňujú prejazd.

Na záver by som rád uviedol, že by malo byť našou snahou
chrániť si životné prostredie a teda aj na cestu do a z bohoslužieb
využívať iné formy dopravy ako napríklad bicykel, kolobežku, či
MHD a auto až ako to posledné riešenie.

Lukáš Oravec
mapový podklad: Mapový klient ZBGIS ®
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Upratovanie kostola – Za upratovanie kostola veľmi pekne
ďakujeme farníkom z Podhája. Na budúci týždeň prosíme o
upratovanie kostola farníkov zo Strání. Zároveň veľmi pekne
ďakujeme všetkým, ktorí prišli upratať faru pred hodami.

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
dobrovoľníkov charity.

*Pozývame slobodných katolíkov na Púť zrelosti  Púť
slobodných, ktorá bude 23. – 25. novembra 2018 v Pavlovciach nad
Uhom. Témou púte bude Správna voľba a hosťami otec arcibiskup
Bernard Bober, sr. Hermana Matláková, tanečné divadlo Atak.

Upratovanie kostola – má na starosti mládež
Eucharistické adorácie  Vo štvrtok od 17:30 do 18:30 a v

piatok od 19:00 do 20:00 vás srdečne pozývame na eucharistickú
adoráciu.

*Spomienka  Dnes si, okrem iného, pripomíname 100. výročie
konca 1. svetovej vojny, ktorá priniesla obyvateľom ťažké ľudské,
materiálne a morálne straty. Na znak vďačnosti z ukončenia tohto
krviprelievania sa naša farnosť pridá k medzinárodnej iniciatíve
rozozvučením všetkých zvonov o 13.30 h. po dobu 5 minút.

*rozVEDENÍ K BOHU  Misionári Saletíni s tímom laikov
pozývajú v dňoch 30. novembra  2. decembra 2018 na duchovnú
obnovu pre rozvedených, ktorí žijú sami do Rodinkova
v Belušských Slatinách. Je možné prísť aj s deťmi, o ktoré sa
postarajú animátori. Bližšie informácie o oboch podujatiach nájdete
na nástenke.

*spoločné oznamy pre obe farnosti
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Sväté omše a liturgia po 32. nedeli cez rok "B"

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




