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Dokonalá radosť

Tretia adventná nedeľa má radostný ráz. Nazýva sa nedeľou
radosti. Aj nedeľné čítania sú vyberané tak, aby poukazovali na
radosť z blížiaceho sa príchodu Mesiáša. V prvom čítaní počujeme
slová proroka Sofoniáša: „Jasaj, dcéra sionská, plesaj, Izrael!
Raduj sa a veseľ z plného srdca, dcéra jeruzalemská!“ (Sof 3,14
15). Namiesto žalmu sa spieva starozákonný chválospev z knihy
proroka Izaiáša: „Plesaj a jasaj, obyvateľka Siona, lebo veľký
uprostred teba je Svätý Izraela“ (Iz 12,6). V druhom čítaní
počujeme slová z listu Filipanom: „Ustavične sa radujte v Pánovi!
Opakujem: Radujte sa! ... Pán je blízko“ (Flp 4,45).

Máme skúsenosť, že skutočná radosť sa nedá len tak
„navodiť“. Hlavne ak sa nám práve život viac odhaľuje vo svojej
tragickej a bolestnej stránke, ktorej sa nikomu z nás nepodarí
vyhnúť a ktorú by sme rozhodne nemali popierať – hlavne nie
zbožnými frázami.

Jeden anekdotický príbeh zo života svätého Františka hovorí
o tom, ako sa brat Lev pýtal Františka, čo je dokonalá radosť.

František mu odpovedal: „Aj keby si obrátil svojím kázaním
všetkých pohanov, to nie je dokonalá radosť. Aj keby si všetkých
chorých uzdravil, sultána obrátil, mŕtvych kriesil – to stále nie je
dokonalá radosť. A keď brat Lev neprestáva naliehať na Františka,
aby odpovedal, čo je pravá radosť, ten mu hovorí: „Pozri sa,
vraciame sa do kláštora a je krutá zima, sme premrznutí a tešíme
sa do tepla domova. Zaklopeme na dvere a vrátnik sa pýta: „Kto je
tam?“ „To sme my, tvoji spolubratia, pusť na dovnútra!“ Ale on
odpovie: „Nepoznám vás, ste zlodeji“ A následne vyjde von, zmláti
nás palicou a hodí do snehu. A my to všetko pre nášho Pána
znesieme a prijmeme – tak to je, brat Lev, dokonalá radosť!“

Je to trochu čierny humor svätého Františka a je chybou brať
ho doslovne. Dobre však vystihuje skutočnosť, že „dokonalá
radosť“ znamená vedieť prijať aj to, čo sa nám nepáči a nehodí, čo
sme si nenaplánovali, a stalo sa nám, čo je ťažké a drsné. A mnohí
aj máme skúsenosť, že najhlbšia duchovná radosť je práve tá,
ktorá pochádza z premenenej bolesti. Peter a Oľga Kurhajcoví

Zástupy sa pýtali Jána: „Čo teda máme robiť?“ On im odpovedal: „Kto má dvoje šiat, nech dá tomu, čo nemá nijaké, a kto má
jedlo, nech urobí podobne!“ Aj mýtnici prišli, aby sa dali pokrstiť, a hovorili mu: „Učiteľ, čo máme robiť?“ On im povedal:
„Nevymáhajte viac, ako vám určili!“ Pýtali sa ho aj vojaci: „A čo máme robiť my?“ Vravel im: „Nikoho netrápte, nikomu nekrivdite a
buďte spokojní so svojím žoldom!“

Ľud žil v očakávaní a všetci si o Jánovi v duchu mysleli, že azda on je Mesiáš. Ale Ján dal odpoveď všetkým: „Ja vás krstím
vodou. No prichádza mocnejší, ako som ja. Ja nie som hoden rozviazať mu remienok na obuvi. On vás bude krstiť Duchom Svätým a
ohňom. V ruke má vejačku, aby si vyčistil humno a pšenicu zhromaždil do svojej sýpky, ale plevy spáli v neuhasiteľnom ohni.“ A ešte
všelijako ináč napomínal ľud a hlásal mu evanjelium. Lk 3, 1018

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

Prvé sväté prijímanie – Rodičom a prvoprijímajúcim deťom
oznamujeme, že ďalšia katechéza bude v utorok v rámci večernej
svätej omše o 17:30.

*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, ktoré
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.

Spoločná predvianočná sv. spoveď  bude v našej farnosti
v piatok 21.12.2018 od 16:0019.00. Svätá omša bude až o 19.00.
*Vianočná spoveď – Ku sviatosti zmierenia môžete pristúpiť
Nedeľa 16.12.2018 15:0017:30 Vrútky**
Piatok 21.12.2018 16:0019:00 Martin  Mesto**
Sobota 22.12.2018 10:0012:00 Martin  Sever
Sobota 22.12.2018 14:0016:00 Martin  Sever
**Sväté prijímanie sa podáva pri večernej sv. omši.
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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., pri ktorej budeme spovedať výlučne deti a pedagógov.
Večerná sv. omša v piatok nebude, nakoľko spovedáme v meste.

Starkých a chorých, ktorých p. kaplán nenavštívil k prvému
piatku a chceli by sa pred sviatkami vyspovedať, nahláste v sakristii.
Vyspovedáme ich vo štvrtok dopoludnia.

Upratovanie kostola – V piatok o 17.00 by sme chceli
poprosiť ochotných ľudí a mládež, ktorí by nám pomohli
s vianočnou výzdobou kostola. Prosíme tiež o pomoc s upratovaním
kostola v sobotu o 18.00 hod.

Spoločná sv. spoveď bude v našej farnosti v sobotu 10.00 
11.30 a 14.00  16.00. Rovnako, ako minulý rok, by sme Vás chceli
pozvať aj na adoráciu za všetkých kajúcnikov a za spovedajúcich
kňazov. Adorácia začne kajúcou pobožnosťou a Oltárna sviatosť
bude vystavená na boku pod obrazom Božieho milosrdenstva počas
celého spovedania.

Dobrá novina  Kto má záujem prijať koledníkov Dobrej
noviny, prosíme, aby sa zapísal v sakristii. Koledovanie bude
26.12.2018 po sv. omši o deviatej hodine. Zároveň prosíme deti,
ktoré majú záujem o koledovanie, aby prišli na spoločný nácvik v
pondelok 17.12.2018 po svätej omši do pastoračného centra.

*spoločné oznamy pre obe farnosti
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Martin Sever Vrútky Iné Liturgický kalendár

Po 17.12.2018 06:00                17:30 06:30                18:30 06:00               18:00 Féria

Ut 18.12.2018 06:00                17:30 06:30                18:30 06:00               18:00 16:301* Féria

St 19.12.2018 06:00                17:30 06:30                18:30 06:00               18:00 Féria

Št 20.12.2018 06:00                17:30 06:30                18:30 06:00               18:00 16:301* Féria

Pi 21.12.2018 06:00                19:00 08:00  8:30               06:00                          Féria

So 22.12.2018 07:00                17:30 07:00  :30                06:00               18:00 Féria

Ne 23.12.2018 7:00  8:30  11:00  17:30 7:30  9:00  10:30  19:00 7:30  9:30  11:00  18:00 9:001*3*  10:152* 20:004* 4. Adventná nedeľa

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

Púť do Krakowa - Lagiewniki

Kľúčové slová: púť, duchovné poznanie,
podobenstvá, modlitby, duchovný odkaz

Okrem všedných dní, ktoré žijeme v pozemskom bytí, existujú
duchovne veľmi bohaté dni, ktoré prežívame aktívne s Bohom.
Pre mňa bol takýmto významným dňom 8. december 2018.
Nezisková organizácia Samaritán zorganizovala púť do Sanktuária
Božieho Milosrdenstva v Krakowe – Lagiewnikoch. Pútnici boli
z farnosti Martin – mesto, Martin  Sever a Vrútok. Farníkov
sprevádzal dôstojný pán Ondrej Šmidriak zo Zvolena, ktorý
oslávil 25 rokov kňazstva. Počas cesty v autobuse viedol ranné
i večerné modlitby. Púť bola obetovaná za prvoprijímajúce
deti, birmovancov a ich rodiny, za naše
farské spoločenstvá, za našich kňazov,
za naše rodiny. Po celodennom
cestovaní a bohatom programe, ktorý
sme absolvovali, som bola telesne
unavená, ale duchovne ako
znovuzrodená. V domácom prostredí
som sa venovala stíšeniu a rozjímaniu.
Premýšľala som v tichu duše o piatich
posolstvách viery, ktoré sú vyššie
v texte uvedené ako kľúčové slová.
Dovoľte mi podeliť sa s Vami o moje
duchovné zážitky, pocity a myšlienky.

Púť a rozširovanie duchovného poznania začali prednáškou
slovenskej sestričky Faustie, ktorá tu pôsobí už 9 rokov
a pochádza zo Žiliny. Priblížila nám históriu i súčasnosť
Lagiewnikov, život sestry Faustínky a jej prežívanie s Bohom.
O 12 hod. sa začala modlitba k Panne Márii – Mystickej ruži
v Sanktuáriu Božieho Milosrdenstva, kde sa nachádza aj relikvia
svätej Faustínky. Potom sme mali hodinku voľna a každý ju prežil
podľa vlastného uváženia. Svätú omšu sme mali v Slovenskej
kaplnke Sedembolestnej Panny Márie, ktorá sa nachádza
v bazilike. V homílii poukázal Otec Ondrej na život Panny Márie,
ako počúvala, prijímala a uskutočňovala Boží plán vo svojom
živote. Podobne aj nás povzbudil, aby sme sa nebáli nasledovať
Božiu Matku v počúvaní, prijímaní a uskutočňovaní Božej vôle
v našich životoch.

Ďalej otec Ondrej upriamil svoj pohľad na obraz Božieho
milosrdenstva a prirovnal dva lúče, ktoré znamenajú krv a vodu
k žene, ktorá je v požehnanom stave. Dieťatko v matkinom lone
potrebuje pre svoj život krv a vodu ( sila podobenstva v aktívnej
viere v Boha). Krv preteká od matky k dieťaťu pupočnou šnúrou,
cez ktorú dostáva dôležité živiny potrebné pre život. Podobne je
dôležitá aj plodová voda, ktorá pôsobí ako ochranné prostredie
vyvíjajúceho sa dieťaťa (vytvára okolo plodu dostatočný priestor
a umožňuje mu pohyb). Aj my potrebujeme v našich životoch krv
a vodu Božieho milosrdenstva. Vodu, ktorá očisťuje a

ospravedlňuje duše a krv, ktorá je novým životom duše.
O 15. hod. sme sa spoločne pomodlili Korunku Božieho

Milosrdenstva v bazilike. V tejto svätyni sa nachádza niekoľko
priestorov. Okrem hlavného kostola je tu aj ďalšia kaplnka určená
na súkromnú modlitbu. Na spodnom poschodí sú ďalšie
priestory  kaplnky. V niektorých práve prebiehala sv. omša pre
pútnikov, niekde bola vystavená Sviatosť oltárna. Je tu možnosť
pozrieť si relikviu sestry Faustínky, nachádza sa tu vyhliadková
veža odkiaľ je výborný výhľad na mesto, či možnosť návštevy
Centra Jána Pavla II. Bolo tu ešte veľa čo pozerať, vnímať,
meditovať, modliť sa....

I keď sme boli mnohí unavení už
po prehliadke priestorov Sanktuária
Božieho Milosrdenstva, zastavili sme
sa aj v Sanktuáriu sv. Jana Pavla II.,
a neobanovali sme. Zažiť silu jeho
osobnosti na svätom mieste je zážitok
najsilnejší. Uctili sme si jeho relikvie,
v hornom kostole sme obdivovali
mozaiky o. Marka Rupnika. Mali sme
tu možnosť vidieť reverendu, ktorú mal
oblečenú Ján Pavol II počas atentátu
13. mája 1981. V kaplnke Sanktuária sú

vystavené rôzne veci, ktoré poľský pápež používal, napríklad
pápežský kríž, ornát a mitra, kríž zo súkromnej kaplnky pápeža,
pri ktorom sa modlil pri jeho poslednej krížovej ceste z Kolosea
v roku 2005. Počas našej návštevy sa tu konal snem Rytierov
Nepoškvrnenej, a pripravoval sa adventný koncert.
Cestovanie domov sme si spríjemnili aj pozeraním kresťanských
filmov, ktoré nám ponúkol otec Ondrej. Počas cesty domov nám
požehnal aj devocionálie. Napokon sme sa všetci šťastne vrátili
domov vo večerných hodinách. Pán bol k nám milosrdný
a doprial nám dobré počasie, ako aj príjemnú atmosféru modlitby
a porozumenia. Boli sme na dvoch autobusoch a jednom
mikrobuse pretože sa nás zišlo presne 75.

Moje poznanie veriaceho človeka bolo za jeden deň obohatené
a sama som si povedala, že i keď sme toto pútnické miesto mnohí
navštívili viac krát, vždy je tu čo obdivovať, naplniť svoje srdcia
pokojom, stíšiť sa v modlitbách a rozjímaní... Môj obdiv a úcta
patria aj žienkam, ktoré sa zúčastnili púte o paličkách. Koľkokrát
sa mi mladšie vyhovárame raz na počasie, raz že nemáme čas
a tieto žienky (aká hnacia sila to musela byť), vládali chodiť
po schodoch, a celú púť zvládli bravúrne, len aby obetovali svoje
kríže na pútnickom mieste......

P.S. Veľké poďakovanie patrí pani Márii Štrbovej, ktorá mala
celú púť na starosti po všetkých stránkach. Ďakujeme.

Emília Králová




