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Vy rovn a j

Bolo to v pätnástom roku vlády cisára Tibéria, dlho očakávaný
moment, keď nad Jánom zaznelo slovo, hlas Volajúceho na púšti.
Latinský text píše, že sa to slovo nad Jánom STALO.

„Vyrovnaj. To, kde ti chýba, kde si na dne – láska,
milosrdenstvo, taktnosť, súcit s druhými, dobroprajnosť – tam
pridaj. Vyrovnaj! Zasyp jamy, kam si sa prepadol. A upusti z toho,
kde si sa vyvýšil, povýšil, nadul, vyšplhal. Máš tie kopce, máš
pahorky. Máš Mont Everesty. Tak ich zníž. Vyrovnaj cestu
Pánovi.“

Lebo on chce prísť.
Nepýtal by to, keby prísť nechcel. Nežiadal by, neopakoval.

Netrepal by Jána po okolí Jordánu, nenutkal by neskôr

evanjelistov napísať to do zvitkov, nepohýnal Cirkev opakovať
v adventnej liturgii. Tým istým hlasom, tým istým slovom Boh
prehovoril cez Izaiáša. O 6 storočí na to cez Jána Krstiteľa. O 20
storočí na to – dnes – cez nášho kňaza.

Keď sa „stalo slovo“ nad Izaiášom, krátko na to boli izraeliti
oslobodení po dlhých rokoch zajatia na slobodu a vrátili sa
domov, do svojej otčiny. Len tak z milosti Kýra. Keď sa stalo slovo
nad Jánom, Ježiš už žil a ľudia nepoznali pravdu o ňom, no
krátko na to sa pravda zjavila a Ježiš vrátil slobodu nielen telu, ale
i duši, a umožnil návrat do Otčiny. Len tak z milosti Boha.

Tak počúvaj, čo Boh hovorí dnes. Vyrovnaj. Nehovoril by,
keby nechcel zase prísť.  redakcia 

V pätnástom roku vlády cisára Tibéria, keď Poncius Pilát spravoval Judeu a Herodes bol tetrarchom v Galilei, jeho brat Filip
tetrarchom v Itúrei a trachonitídskom kraji a Lyzaniáš tetrarchom v Abilíne, za veľkňazov Annáša a Kajfáša zaznel na púšti Boží
hlas nad Jánom, synom Zachariáša.

Chodil po celom okolí Jordána a hlásal krst pokánia na odpustenie hriechov, ako je napísané v knihe rečí proroka Izaiáša: „Hlas
volajúceho na púšti: ‚Pripravte cestu Pánovi, vyrovnajte mu chodníky! Každá dolina sa vyplní a každý vrch a kopec zníži. Čo je
krivé, bude priame, a čo je hrboľaté, bude cestou hladkou. A každé telo uvidí Božiu spásu.‘“ Lk 3, 16

V dnešných dobách veriaci patria do farnosti v ktorej bývajú
a považujú to za akýsi úzus, ktorý nie je striktne daný. Pokiaľ má
niekto výhrady voči kňazovi, alebo farskému spoločenstvu, nájde
si iný kostol a keď ani ten nie je dosť ďaleko od jeho neprajníkov,
chodí do iného kostola k inému farárovi do inej farnosti. Nebolo
to tak však vždy.

V 14. storočí patrila k nášmu kostolu farnosť, ktorá bola na tie
pomery veľká, najmä čo sa týka plochy. Ku Kostolu svätého
Martina patrili Dražkovce, Záborie, Dolné Jaseno, Horný a Dolný
Kalník, Dolina, Priekopa, Horné a Dolné Záturčie, Košúty,
Tomčany a samozrejme Riadok (úzky pás pôdy od kostola po
rieku Turiec). Okrem Sklabine a Horného Jasena, ktoré boli
samostatnou farnosťou, bolo to teda celé údolie Jordánu a plocha
dnešného mesta. Kostol stál zhruba v strede tohto územia, čo
bolo v stredoveku zvykom. Postupom času, ako sa zvyšoval počet
obyvateľov, sa zvyšoval aj počet vykonávaných cirkevných
úkonov, ako krsty, svadby a pohreby a to spolu s vykonávaním
pravidelných i sviatočných omší kládlo veľké nároky na
miestneho farára. Okrem toho dochádzanie veriacich do farského
kostola, najmä v dažďoch, búrkach, snežení a mrazoch bolo
niekedy až nebezpečné. A tak zemania z obcí okolo Jordánu
(Dražkovce, Dolný i Horný Kalník a Záborie) požiadali
o vysvätenie aspoň osobitného cintorína v tejto oblasti. Žiadosť
podporil aj svätomartinský farár Bartolomej a tak v roku 1361

z poverenia ostrihomského arcibiskupa Mikuláša Vásáriho
vykonal jeho sufragán kandenmorský biskup Peter vysvätenie
územia okolo Kaplnky svätej Heleny, ktorá tu stála údajne od
roku 1297. Súčasne sa zemania dohodli v roku 1361
s Bartolomejom, „...že im bude on, alebo jeho kaplán v kaplnke
odbavovať každú nedeľu a sviatok, ako i po dva všedné dni
v týždni omšu, ako i pohreby, krsty a iné cirkevné obrady konať“.
Za to zemania prisľúbili, že sa „od svätomartinskej cirkvi nikdy
neoddelia a farárovi za jeho nové povinnosti a súhlas s posviackou
cintorína darujú štyri voly s pluhom a dostatok ornej pôdy pre
záprah, ktorej dali za jedno poplužie i s mlynom na rieke
Hradečnici“. Bolo to podľa dnešných prevodov 120  150 jutár
pôdy, čo predstavuje zhruba 47  58 hektárov.

To však ešte nebolo všetko. V Hornom Jasene bol vtedy
Kostol svätej Margaréty, ktorý sa spomína už v roku 1332. Tam by
bolo niektorým okolitým veriacim ľahšie a bližšie dochádzať.
V tých časoch však závisel príjem farára výlučne z povinných
odvodov a darov ľudí, bývajúcich vo farnosti. Preto, aby bolo
zamedzené eventuálne prechádzanie veriacich do hornojasenskej
farnosti, bola v zmluve prísna, ale v tých časoch bežná klauzula,
že kto by tieto podmienky nedodržal, hrozil mu trest
exkomunikácie, t.z. vylúčenie z náboženského života.

Je na zamyslenie, koľko veriacich by dnes pre rôzne osobné
antipatie čelilo najväčšiemu cirkevnému trestu. JJ

Prísny trest

!!! Upozornenie: 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 !!!



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

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 dnes o 13.30 h.
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.

*Zimné kántrové dni – sú na budúci týždeň v stredu, piatok
a v sobotu. Záväzný je jeden deň. Obsah Zimných kántrových dní :
Príchod Kristovho kráľovstva do rodín; duchovná obnova rodín;
pokoj a spravodlivosť vo svete.

*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 lavicami, ale sa
mozrejme nie je problém urobiť z hocijakej igelitky "Tašku sv. Vin
centa" :) Nakúpené tašky môžete priniesť na faru do mesta. Na ob
rázku dolu je stav zbierky zo 6.12.2018. Ďakujeme.

Upratovanie kostola – má na starosti skupinka č. 1
Roráty  V utorok a stredu máme rorátne sv. omše o 6.30. Po

nich pozývame deti na faru na raňajky. V piatok ranná sv. omša je
o 8.00 hod.

Spovedanie chorých pred vianočnými sviatkami 
Starkých a chorých, ktorých p. kaplán nenavštívil vo štvrtok a chceli
by sa pred sviatkami vyspovedať, nahláste tento týždeň v sakristii.
Vyspovedáme ich 20.12.2018.

Stretnutie lektorov a akolytov  V stredu po večernej sv.
omši bude stretnutie lektorov a akolytov ohľadom sviatkov.
Pozývame aj tých, ktorí ešte nečítajú, a chceli by takto poslúžiť pri
slávení sv. omše.

*Vianočné trhy 2018 – V piatok 21. decembra 2018 od 16:00
sa budú konať vo našej farnosti opäť Vianočné trhy. Zapojiť do nich
sa môžete vlastnoručne vyrobenými vianočnými ozdobami. Je to
pekný a jednoduchý spôsob ako pomôcť tým, ktorí to naozaj
potrebujú a pritom nezaťažiť rodinný rozpočet. Vyrobené ozdoby
môžete priniesť na faru. Výťažok z trhov bude použitý pre farskú
charitu, ktorá slúži hlavne ako pomoc pre rodiny v núdzi a keďže do
týchto trhov budú zapojení aj študenti medicíny z Jesseniovej
lekárskej fakulty časť z výťažku sa použije aj na výdavky ktoré sú
spojené s pastoráciou vysokoškolákov. Za vašu pomoc Vám vopred
ďakujeme. V sobotu budú pokračovať Vianočné trhy na Severe.

*Zbierka na charitu – Minulú nedeľu sa v zbierke na charitu
vyzbieralo zhodne po 1.100 €  v oboch farnostiach. Za vaše
milodary vám v mene núdznych veľmi pekne ďakujeme. .

*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.

*Poďakovanie  Diecézna charita Žilina ďakuje všetkým,
ktorí sa zapojili do minulotýždňovej Tesco zbierky potravín a
drogérie. Aj vďaka Vám sa nám podarilo vyzbierať 24 ton v
hodnote 40 tisíc eur. 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.

*spoločné oznamy pre obe farnosti
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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 10.12.2018 06:00   17:30 09:00   18:30 06:00   18:00 Féria

Ut 11.12.2018 06:00   17:30 06:30   18:30 06:00   18:00 16:301* Sv. Damaza I., pápeža – ľubovoľná spomienka

St 12.12.2018 06:00   17:30 06:30   18:30 06:00   18:00 Preblahoslavenej Panny Márie Guadalupskej – ľub. spomienka

Št 13.12.2018 06:00   17:30 09:30   18:30 06:00   18:00 16:301* Sv. Lucie, panny a mučenice - spomienka

Pi 14.12.2018 06:00   17:30 08:00    18:30 06:00   18:00 Sv. Jána z Kríža, kňaza a učiteľa Cirkvi - spomienka

So 15.12.2018 07:00   17:30 07:00   18:30 06:00   18:00 Féria

Ne 16.12.2018
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* 3. Adventná nedeľa

Sväté omše a liturgia po Druhej adventnej nedeli cez rok "C"




