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Polovičatosť dvojdomá z  čeľade nevykoreniteľných

Správa o druhom príchode Krista je tiež evanjeliom, teda
radostnou zvesťou, hoci my ju čítame skôr ako horor. Dúfame, že
tej osudnej chvíle sa tu na zemi nedožijeme.

Apokalyptické texty nás upozorňujú, že je zbytočné sa pýtať
„kedy to bude?“ Čo nám však ponúkajú, je odpoveď na otázku:
„čo máme robiť?“ Ježiš hovorí: „Bdejte!“ A okrem toho
povzbudzuje: „Nebojte sa! Keď sa toto začne diať, vzpriamte sa,
zodvihnite hlavu, lebo sa blíži vaše vykúpenie.“

Advent je obdobie, ktoré nás zvlášť vyzýva k tomu, aby sme
boli bdelí v očakávaní Kristovho príchodu. O tom, čo je vážnym
„nepriateľom“ bdelosti, trochu nadneseným spôsobom píše Max
Kašparů vo svojom Denníku potulného kazateľa:

„Je to polovičatosť. Keby som ju mohol pomenovať botanicky,
nazval by som ju polovičatosť dvojdomá z čeľade nevykoreniteľ
ných. Máločo vie ukolísať ľudského ducha do spánku tak ako ona.
Pozná sa podľa jedovatých plodov v dvojdomej podobe, keď sa
takzvaný kresťan usiluje v dome kresťana vyzerať ako veriaci

a v dome pohana ako pohan. Typickými sú preňho výroky typu:
„My sme síce deti k viere neviedli, ale svadbu v kostole mali.“
a pod. Polovičatí sa držia zásady „všetkého veľa škodí“. A tak
živoria, lebo sa neživia duchovným pokrmom, ale len olizujú
kosti, ktoré z neho zostanú.

Ďalším nepriateľom duchovnej bdelosti je chýbajúca
vytrvalosť. Ten, kto ju nemá, žije v bludnom dojme, že on vo
svojom živote nemusí nič meniť. S vytrvalosťou nemá predsa
žiaden problém, pretože už roky vytrvalo zotrváva v pokročilej
duchovnej hnilobe.

V jednej kresťanskej piesni sa spieva: „Nečakaj na svoj deň, na
svoj veľký čin, každá chvíľa sa ti ponúka...“ Ak chceme byť bdelí
a vytrvalí, so zmenou by sme mali začať dnes. Zmeniť svoj prístup
k Božiemu slovu, k sebe, k druhým. A nemať pri tom pocit, že som
niečo stratil, alebo že som už tým dostatočne prejavil svoju dobrú
vôľu.“

 Peter a Oľga Kurhajcoví 

Ježiš povedal svojim učeníkom: „Budú znamenia na slnku a mesiaci i na hviezdach a na zemi budú národy plné úzkosti a zmätku
z hukotu mora a vlnobitia. Ľudia budú zmierať od strachu a očakávania toho, čo príde na svet, lebo nebeské mocnosti sa budú
chvieť. Vtedy uvidia Syna človeka prichádzať v oblaku s mocou a veľkou slávou.

Keď sa to začne diať, vzpriamte sa, zodvihnite hlavu, lebo sa blíži vaše vykúpenie.
Dávajte si pozor, aby vaše srdcia neoťaželi obžerstvom, opilstvom a starosťami o tento život, aby vás onen deň neprekvapil. Lebo

príde ako osídlo na všetkých, čo bývajú na povrchu celej zeme. Preto bdejte celý čas a modlite sa, aby ste mohli uniknúť všetkému
tomu, čo má prísť, a postaviť sa pred Syna človeka.“ Lk 21, 2828. 3436

Advent

Adventné obdobie je časom prípravy
na slávnosť Božieho Narodenia a
Zjavenia sa Pána a zároveň
očakávanie príchodu Krista na
konci vekov. Od Prvej adventnej
nedele do 16. decembra nám
liturgia pripomína, že Ježiš Kristus,
ktorý prišiel na svet v najhlbšej
pokore ako betlehemské Dieťa, príde v
sláve na konci vekov ako Sudca živých i
mŕtvych.

Prvá adventná nedeľa sa nesie v znamení očakávania druhého
príchodu Krista. Druhá a Tretia adventná nedeľa vysvetľuje úlohu
sv. Jána Krstiteľa, ako predchodcu Pána Ježiša a pripravovateľa
jeho cesty k nám. Štvrtá adventná nedeľa nám pripomína, že
Mária, Panna a Matka, nám nosí pod srdcom Ježiša a ide ho
darovať svetu, celému ľudstvu.

Oslavná pieseň Glória sa vynecháva, aby slávnostnejšie
zaznela na slávnosť Božieho Narodenia. V tomto duchu sa používa
aj organ a iné hudobné nástroje, preto odpovede ľudu budú
spievané bez hudobného sprievodu. Organisti a kantori vyberajú
piesne a spevy podľa liturgických textov daného slávenia
a odporúčaní v Direktóriu pre kantorov (2012).

Na základe toho, výber piesní z Jednotného katolíckeho
spevníka (1937), ktorý bol zostavený k predkoncilovej liturgii,
neobsahuje iba adventné piesne.



Upratovanie kostola – Za upratovanie kostola veľmi pekne
ďakujeme farníkom z časti mesta Prednádražie. Na budúci týždeň
prosíme o upratovanie kostola farníkov z Bystričky.

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.

Svätá omša v Skanzene – bude na budúcu nedeľu o 13.30 h.
Prvonedeľná poklona – s Korunkou k Božiemu

milosrdenstvu a litániami k Božskému Srdcu Ježišovmu budú dnes
o 15.00 hod. Potom bude stretnutie miništrantov na fare.

*Slávnosť – V sobotu 8.12.2018 je slávnosť Nepoškvrneného
počatia Panny Márie. Keďže je to prikázaný sviatok sv. omše budú
ako v nedeľu. Okrem toho bude zo sviatku slúžená aj vigílna sv.
omša v piatok večer.

Prvopiatková sv. spoveď – K prvému piatku budeme
spovedať každý deň od 16:30. Chorých a nevládnych budeme
spovedať vo štvrtok a v piatok od 9.00 hod. V stredu budeme
spovedať v Domove dôchodcov na Ľadovni kde bude aj svätá omša
o 8:30 hod.

Prvopiatková adorácia – Na prvý piatok bude celodenná
adorácia. Prosíme adorujúcich, aby sa zapísali na hárok vzadu za
lavicami.

Spovedanie chorých pred vianočnými sviatkami. –
Prosíme aby ste nám nahlásili chorých a nevládnych, ktorí chcú
prijať sviatosť zmierenia pred vianočnými sviatkami. Nahlásiť ich
môžete po sv. omši v sakristii, na farskom úrade alebo telefonicky.
Spovedať ich budeme 13. a 14. decembra od 9:00 hod.

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

*Vianočná taška sv. Vincenta
S blížiacimi sa Vianocami sa môžete zapojiť do

zbierky potravín pre rodiny a ľudí, ktorí sú v
hmotnej núdzi a sú odkázaní na pomoc tých, ktorí
sa chcú podeliť. Akcia prebieha pod záštitou
Spoločnosti dcér kresťanskej lásky sv. Vincenta de
Paul. Ak sa chcete aj Vy do tohto podujatia zapojiť,
môžete do Vianočnej tašky sv. Vincenta vložiť
potravinový dar (napr. cukor, múku, ryžu, alebo iné potraviny
podľa vášho uváženia). Zopár tašiek s originálnym logom je za la
vicami, ale samozrejme nie je problém urobiť z hocijakej igelitky
"Tašku sv. Vincenta" :) Nakúpené tašky môžete priniesť na faru do
mesta. Ďakujeme.

Stromček do kostola – Ak by mal niekto záujem darovať na
vianočnú výzdobu do kostola veľký strom, prosíme aby sa prihlásil
čo najskôr. Vopred veľmi pekne ďakujeme.

Poďakovanie – Chceme sa veľmi pekne poďakovať všetkým,
ktorí sa minulú nedeľu akýmkoľvek spôsobom zapojili alebo nám
pomohli pri organizovaní nášho farského detského karnevalu a
Katarínskej zábavy.

*Zbierka na charitu – Dnes, na prvú adventnú nedeľu bude
zbierka na charitu. Za vaše milodary vám v mene núdznych veľmi
pekne ďakujeme.

*Púť do Lagiewnik – Nezisková organizácia SAMARITÁN vás
pozýva na púť do sanktuária Božieho milosrdenstva do Krakowa
(Lagiewniki) Púť sa ková 8.12.2018; cena 20 €. Bližšie informácie
sú na nástenke.

*spoločné oznamy pre obe farnosti

Upratovanie kostola – má na starosti skupinka č. 5
Roráty  Ranné sv. omše budú počas Adventu v kostole.

Rorátne sv. omše budú bývať každý utorok a stredu o 6.30, po nich
pozývame deti na faru na raňajky. V stredu nebudú sv. omše na
KZŠ a v piatky budú ranné sv. omše posunuté na 8.00.

Nácvik spevokolu  Nácvik spevákov, ktorí chcú spievať na
Vianoce bude v pondelok po sv. omši.

V týždni máme 1. piatok, pred sv. omšou je adorácia, počas
ktorej sa ružencové bratstvo predmodlieva posvätný ruženec. V
týždni spovedáme 1/2 hodinu pred rannými a 1 hodinu pred
večernými sv. omšami. P. kaplán navštívi chorých a starkých vo
štvrtok dopoludnia.

Katechézy o sv. omši  Na prvé piatky budú tiež bývať v
rámci kázne katechézy o sv. omši, srdečne v piatok pozývame.

Koncert Piotra Rubika  Kto sa prihlásil na koncert Piotra
Rubika do Bratislavy v sobotu 15.12., odchod autobusu je posunutý
na 12.00 hod. z parkoviska pred OSBD.

*Adventné pondelky  Farnosť Vrútky Vás pozýva na
duchovnú prípravu na Vianoce počas adventných pondelkov večer
o 18.00 h s témami: 3. 12. – prvý adventný pondelok „Svätý Mikuláš
– najživší obraz Krista" 10. 12 – druhý adventný pondelok
„Duchovný boj proti zlým myšlienkam" 17. 12. – tretí adventný
pondelok „Duchovný život ako terapia" Duchovnú prípravu bude
viesť pán vikár Mgr. Ivan Moďoroši, PhD. Na túto duchovnú
obnovu Vás všetkých pozývame. Zvlášť pozývame spoločenstvo
rodín, lebo Advent a Vianoce sú časom rodiny.

*Púť do Sv. Zeme  Na budúci rok (26.3.2.4.2019) farnosť
Sučany organizuje púť do Sv. Zeme. O púť je veľký záujem. Prihlásiť
sa môžete čím skôr (do 6.12.2018) u správcu farnosti v Sučanoch.
Cena je 670 €. Bližšie informácie sú na nástenke.

*Deň otvorených dverí  Gymnázium Kráľovnej pokoja v
Žiline Vás srdečne pozýva na Deň otvorených dverí, ktorý bude 4.
decembra 2018 so vstupom o 11:00 v budove školy Na Závaží 2 v
Žiline. Návštevníci si môžu prezrieť učebné priestory gymnázia a
oboznámiť sa s podmienkami prijatia a možnosťami štúdia na škole.
Pre záujemcov o štúdium sú pripravené otvorené hodiny v triedach
a v odborných učebniach. Bližšie informácie nájdete na internetovej
stránke školy www.sskp.sk. Na stretnutie s Vami sa tešia študenti
a pedagógovia gymnázia.

*Poďakovanie  Ďakujeme všetkým, ktorí sa zapojili do
tohtoročnej zbierky potravín, čistiacich a hygienických potrieb v
predajniach Tesco. V Martine sa vyzbieralo 2.614,10 kg tovaru v
hodnote 4.526,65 €. K tejto sume prispeje do zbierky obchodný
reťazec TESCO ešte dvadsiatimi percentami z vyzbieranej hodnoty.
Momentálne prebieha distribúcia do núdznych rodín.

*Cantica Collegium musicum, výnimočný spevácky zbor,
ktorý v tomto roku získal zlatú medailu na svetovej olympiáde v
Južnej Afrike vás srdečne pozýva na Adventný koncert do kostola
sv. Jána Krstiteľa vo Vrútkach. Diriguje Štefan Sedlický

Farnosť Martin Farnosť Martin - Sever
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Šaty robia človeka, do kroja sa obliekaj, kravaty a
črievice nech sa nehnú z police!

Tak týmto heslom sa musel riadiť každý, kto minulú sobotu
24.11.20018, v predvečer sv. Kataríny, zavítal na Katarínsku
zábavu, ktorá sa konala v priestoroch KKD vo Vrútkach.
Neprehliadnuteľné kulisy, kroje a výzdoba určite vtiahli
účastníkov do krásneho ľudového ducha zábavy. Na hostí čakali
švédske stoly plné šalátov, rezníkov, kapustnice, koláčikov a
ďalších pochutín.

Veselica začala nami vytvoreným krátkym filmom, kde sa
mohli hostia preniesť do doby našich prastarých mám. Po
úvodnom speve a príhovore nastal čas na privítanie hostí ako sa
patrí: chlebom a soľou. Konečne sme sa dočkali toho, na čo sme
sa všetci tešili – vrhnúť sa na parket a oprášiť tanečné kreácie. Do
tanca nám hral DJ, ktorý počas celej zábavy vytvoril perfektnú
tanečnú atmosféru.

Veľká vďaka patrí mojim mladým a kreatívnym kamarátom z
našej farnosti (pozri foto), ktorí boli ochotní venovať svoj voľný
čas a schopnosti na prípravu takéhoto náročného diela. Taktiež by
som sa chcela za nás organizátorov poďakovať všetkým hosťom,
ktorí prijali pozvanie a takýmto spôsobom nás podporili. Už teraz
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Katarínska zábava

sa tešíme na ďalší ročník! Ak si chcete náš filmík pozrieť,
pripájam link: https://youtu.be/bdPEWdh1qdo

Gajňáková Katarína

Po oboch stranách svätyne kostola sa nachádzajú fresky
o ktorých toho dosť nevieme. Na južnej vnútornej stene je
primitívna gotická freska, ktorá znázorňuje niekoľko svätých. Na
konci tohto radu je obraz kľačiaceho muža v rytierskom obrnení
zo 14. storočia i jeho manželky. Z jeho ruky siaha do výšky
popísaná stuha, na ktorej okrem modlitby bývalo i meno donátora
a rok vyhotovenia. Ale pôvodný stav tejto
fresky je zmenený premaľovaním a tak, ako
konštatuje prof. P. Florek „to čo dnes
vidíme, je už skôr neumelou prácou
reštaurátora dneška, ako umením
stredoveku“. Že freska znázorňuje práve
Donča, ktorý bol prvým donátorom
svätomartinskej cirkvi a daroval jej pôdu
zvanú Riadok, nie je jasné, ale vysoko
pravdepodobné. Starobylosť fresky tomu
nasvedčuje a v podstate môžeme
dedukovať, že na stuhe bol štylisticky
obvyklý nápis „Orate pro me donatore
Donch“ (Modlite sa za mňa, darca Donch).

Fresku objavil v roku 1874
banskobystrický biskup Arnold Ipolyi
s pomocou maliara Storna, ktorý ju
„čiastočne premaľoval, doplnil a nalakoval“.
Objavila sa na stene po požiari v roku 1871,
keď sa vplyvom tepla a následného
chladnutia sčasti odlúpala vrchná omietka.
Spodná držala dobre, veď mala už päťsto rokov a bola urobená
poctivo. Je zrejmé, že nová omietka zachránila tento gotický
klenot, pretože zhorel aj oltár a oheň bol v bezprostrednej
blízkosti. Paradoxne sa o to pričinili v čase reformácie nepriatelia
katolíkov – luteráni. Po násilnom obsadení kostola,
pravdepodobne v roku 1544, v duchu ich hesla, že chrám má byť
bez akýchkoľvek ozdôb, mali dve možnosti – buď fresky zoškrabať
a nahodiť novú omietku, alebo ich proste rovno zakryť omietkou.

Fresky a ich história

Nevieme z akých dôvodov si zvolili druhý variant a tým nechtiac
zachránili katolíkom veľkú umeleckú hodnotu. Takže po pol
tisícročí boli zrazu na svete maľby Donča, jeho ženy, apoštolov a
(ako píše F.V.Sasinek) „vraj dieťaťa“.

Biskup Ipolyi po svojom odchode do Veľkého Varadína
nezabudol na svoju vášeň, ktorou bolo umenie a založil na

udržiavanie a reštaurovanie umelecko –
historických cirkevných pamiatok
základinu. Neskoršie v roku 1908 z nej
použili 730 korún na zreštaurovanie
svätomartinskej fresky. Prácu urobil
Michal Blaskovich – Bátori. Po ukončení
prác odborná komisia skonštatovala, že
práce robili jeho pomocníci a celú maľbu
znehodnotili. Zároveň sa vyjadrila v tom
zmysle, že i keď sa nejedná jednoznačne
o podvod, suma na vyplatenie je
premrštená. Otázka umeleckej devastácie
ostala nevyriešená. Pretože lak sčernel,
v rokoch 1949 – 1950 maľbu opravil
konzervátor Peter Mendel.

Takže dnes môžeme na severnej
strane vidieť Pannu Máriu s Ježiškom a
apoštolov sv. Petra i sv. Pavla. Pri nohách
Panny Márie kľačí drobná postava
donátora s prázdnou nápisovou páskou.
Úplne vpravo sú dve stojace postavy. Na

južnej strane sú obrázky troch apoštolov (?) a po oboch stranách
majú dvojice drobných kľačiacich postáv (donátori?) Podľa P.
Floreka ide o prikombinovanie podobnej osoby kvôli symetrii.
Vpravo od okna sú dve stojace postavy apoštolov, ktoré sú značne
poškodené.

Teraz máme teda v kostole fresky zo 14. storočia, ktoré sú
čiastočne opravené, čiastočne znehodnotené a ich bývalú cenu im
môže prinavrátiť len nové odborné reštaurovanie. JJ
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1* Gréckokatolícka liturgia na Jesenského 11; 2* Dražkovce ; 3* Sklabiňa – na obecnom úrade 4* vysokoškolský internát

Martin Sever Vrútky Iné Liturgický kalendár

Po 03.12.2018 06:00   17:30 09:00   18:30 06:00   18:00 Sv. Františka Xaverského, kňaza - spomienka

Ut 04.12.2018 06:00   17:30 06:30   18:30 06:00   18:00 16:301* Sv. Jána Damascénskeho, kňaza – ľubovoľná spomienka

St 05.12.2018 06:00   17:30 06:30   18:30 06:00   18:00 Féria

Št 06.12.2018 06:00   17:30 09:30   18:30 06:00   18:00 16:301* Sv. Mikuláša, biskupa – ľubovoľná spomienka

Pi 07.12.2018 06:00   17:30 08:00    18:30 06:00   18:00 Sv. Ambróza, biskupa a učiteľa Cirkvi - spomienka

So 08.12.2018
07:00   11:00
08:30   17:30

07:30   10:30
09:00   19:00

07:30   11:00
09:30   18:00

9:001*  10:152*

9:003* 20:004* Nepoškvrnené počatie Panny Márie - slávnosť

Ne 09.12.2018
07:00   11:00
08:30   17:30

07:30   10:30
09:00   19:00

07:30   11:00
09:30   18:00

9:001*  10:152*

9:003* 20:004* 2. Adventná nedeľa

Sväté omše a liturgia po Prvej adventnej nedeli cez rok "C"
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Ako fungujú pokladničky v našom  kostole

Správa Už nejaký ten čas sa v zadnej časti kostola nachádzajú
pokladničky s novým, jednotným označením. Hlavným zámerom
bolo zjednodušenie, najmä pri novinách a časopisoch, kde sa
nahradilo prispievanie do samostatných pokladničiek na každé
periodikum za jednotný systém s názvom „Tlačoviny“.

Pribudli, tiež pokladničky s označením „Kvety“, kedy
prispením do týchto pokladničiek podporíte pravidelnú kúpu
kvetov do kostola i nákup celkovej výzdoby kostola (vázy, stuhy,
mašle atď.).

Ďalšia novinka, ktorá pribudla, sú pokladničky s názvom
„Farská charita“ do ktorej môžete vhadzovať vaše milodary pre
chudobných a núdznych. Táto iniciatíva vznikla najmä z dôvodu,
aby sa peniaze, ktoré sú určené pre dobro chudobných
a núdznych sa na tento účel aj reálne využili, nakoľko prax
ukázala, že priame darovanie peňazí bezdomovcom žobrajúcim
pred kostolom, neplnilo tento účel a mnohý z nich si za tieto
peniaze kupovali alkohol, cigarety, prípadne boli šikanovaní
tretími osobami. Aktuálny systém funguje veľmi jednoducho:
peniaze z pokladničky sa využívajú na podporu farskej charity
v meste, sestier vincentiek, či diecéznej charity v Martine,
nakoľko tieto organizácie podporujú chudobnejšie a sociálne
slabé rodiny aj v našej farnosti, prípadne sa týmito peniazmi
podporia charitatívne zbierky.

Preto by sme vás chceli poprosiť o zváženie toho, či dáte
peniaze ľuďom stojacich, či predávajúcim časopisy pred
kostolom, alebo využijete možnosť a podporíte ich
prostredníctvom pokladničky v kostole.

Ako posledné, čo treba tiež spomenúť sú vyhlásené zbierky
(mimo zvončeka) vtedy sa pokladnička s názvom „Milodary na
kostol“ príslušným označením o akú zbierku ide mení na
pokladničku danej zbierky.

Veríme, že nové označenie pokladničiek aj spolu s týmto
článkom pomôže v lepšej orientácii a uľahčí Vám hľadanie, či
rozhodovanie do ktorej pokladničky vhodiť milodar.

Text a foto: Lukáš Oravec

V nasledujúcich riadkoch sa spolu v krátkosti pozrieme na pokladničky v zadnej časti nášho kostola
a prispievanie do nich.

Karneval

V nedeľu Krista Kráľa sa uskutočnil karneval pre deti a
rodičov. Karneval zorganizovali mládežníci, ktorí pripravili pestrý
program. Úvod karnevalu tvorila scénka o pyšnom a zlom
princovi, ktorému pomohla čistá láska zmeniť svoje srdce.

Ďalej sa karneval niesol v dobrej nálade, kde sa predstavilo
veľa zaujímavých a kreatívnych masiek. V programe nechýbali ani
súťaže detí s rodičmi a ani tradičný stoličkový tanec. Veľká vďaka
patrí všetkým zúčastneným deťom a ich rodičom, no
predovšetkým mládežníkom, ktorí obetovali svoj čas a chuť do
tohto krásneho malého Božieho diela. Nech vás všetkých odmení
Náš Nebeský Ocko.




