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N i e s i s á m

Prvé dni po počatí a Máriina návšteva u Alžbety nie sú pre
mňa len druhým tajomstvom ruženca. Strávila som úvahami nad
nimi hodiny – ako sa asi cítila Mária, keď anjel od nej odišiel a
doľahla na ňu celá realita: počatie pred sobášom, naviac nie so
svojím zákonným manželom, ale z Ducha Svätého.. udalosti, ktoré
sú v svojej podstate krásne, no prinajmenšom podivuhodné? Kto
jej uverí TOTO, kto ju pochopí? Prijme ju Jozef? Čo povie jej
matka, otec? Viem, Mária mala vieru, no bola predsa človekom –
a prežívala ten zvláštny typ samoty, keď sa niet komu zdôveriť s
tým, čo sa deje.

A tak sa nečudujem, že sa ponáhľala za Alžbetou. Alžbetu
spomenul anjel, bola súčasťou zázračných udalostí a pre mladú
Máriu v požehnanom stave jediná nádej, že by ju niekto vedel
pochopiť. A tak – hoci sa návšteva v Ain Kareme zvykne spomínať
v kontexte Máriinej obetavej pomoci príbuznej – pre mňa je

najmä obrazom ľudského prijatia a pochopenia. Alžbeta je predsa
staršia, skúsená, múdra, nepochybne celým srdcom otvorená
Bohu – a okrem toho mala pol roka, aby sa vnútorne zžila so
zázrakom, ktorý Boh na nej vykonal a ktorý jej už kope v lone.

V jej otvorenej náruči stále vidím pokojnú náruč nebeského
Otca, ktorý chcel byť Márii v tomto čase neistoty jednoducho
BLÍZKO. Skrze človeka – tak po ľudsky – jej chcel dať prežiť, že je
chápaná a že nie je sama – a to je navždy aj naša realita. Stačil
pozdrav a Alžbeta požičala svoje ústa Bohu. Hovorí cez jej srdce
Márii: “Neboj sa ničoho, som s tebou.”

A zrazu je ľahšie – to, že neuvidí tri mesiace milovaného
Jozefa; že nemá istotu, či prijme zmeny, ktoré nastali; či jej
dokáže veriť. Či ju nenechá ukameňovať.

Mária vie, že Boh stojí za ňou. A spieva Magnifikat.
Janka Kopincová

V tých dňoch sa Mária vydala na cestu a ponáhľala sa do istého judejského mesta v hornatom kraji. Vošla do Zachariášovho
domu a pozdravila Alžbetu. Len čo Alžbeta začula Máriin pozdrav, dieťa v jej lone sa zachvelo a Alžbetu naplnil Duch Svätý. Vtedy
zvolala veľkým hlasom: „Požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod tvojho života. Čím som si zaslúžila, že matka môjho Pána
prichádza ku mne? Lebo len čo zaznel tvoj pozdrav v mojich ušiach, radosťou sa zachvelo dieťa v mojom lone. A blahoslavená je tá,
ktorá uverila, že sa splní, čo jej povedal Pán.“ Lk 1, 3945

Modlitbu vedie otec alebo matka:
Dnes oslavujeme Vianoce – narodenie nášho Pána Ježiša. On

sa narodil, aby priniesol dobro, lásku a pokoj do našej rodiny.
V túto chvíľu zavítal aj k nám.

Modlitbou Anjel Pána ... pozdravme Pannu Máriu.
Započúvajme sa do slov Evanjelia podľa Lukáša: Lk 2,114 ...
Pieseň Tichá noc (JKS č. 88) alebo iná koleda.
V tento svätý večer sa všetci zhromažďujeme okolo štedrove

černého stola, aby sme sa navzájom obdarovali láskou.
Prameňom tejto lásky je Boží Syn, ktorého narodenie slávime.
Preto ho s radostným srdcom prosme.

(môže sa zapojiť každý člen rodiny aj vlastnými prosbami)
1. Pane Ježišu, Ty si prišiel na zem ako najväčší dar pre

všetkých ľudí; otvor naše srdcia i mysle, aby sme Ťa prijali ako
nášho záchrancu. Všetci: Obdaruj nás láskou a pokojom!

2. Pane Ježišu, Ty si prišiel na zem, aby všetci boli jedno; daj,
aby si veriaci pri štedrovečerných stoloch navzájom odpustili a žili
v láske. Všetci: Obdaruj nás ...

3. Pane Ježišu, obdaruj svojou láskou a pokojom všetkých
našich príbuzných, priateľov, známych a dobrodincov, ktorí na
nás pamätajú počas týchto sviatočných dní. Všetci: Obdaruj nás ...

A teraz posilnime svoje prosby Modlitbou Pána: Otče náš ...
Modlime sa: Ježišu Kriste, Ty si na tejto zemi zaujal posled

né miesto a dal si nám vzor vzájomnej lásky; prosíme Ťa, prebývaj
v našom spoločenstve i v našich rodinách a zachovaj nás vo svojom
pokoji a láske. Lebo Ty žiješ a kraľuješ na veky vekov. Amen.

Požehnaj, Otče, toto jedlo, nám na úžitok a Tebe na chválu.
Prosíme Ťa, Pane, buď častým hosťom v našom dome a daj, aby
sme boli hodní darov, ktorými si nás obdaroval. Amen.

Vinšujem vám tieto radostné sviatky narodenia nášho Pána
Ježiša, aby sa Ježiš narodil v nás všetkých a obdaroval nás svojou
láskou, dobrotou a pokojom.

Pozvánka na živé jasličky Spoločná modlitba pri štedrej večeri



Upratovanie kostola –Za upratovanie kostola veľmi pekne
ďakujeme farníkom z Podhája. Na budúci týždeň prosíme o
upratovanie kostola farníkov zo Strání.

Ranné sv. omše – budú do nedele 6.1.2019 o 7:00.
Vianočné koledy – Mládežnícky spevokol – už tradične –

bude spievať vianočné koledy pol hodinu pred polnočnou svätou
omšou v predsieni kostola.

Jasličková pobožnosť – V utorok, na sviatok Božieho
narodenia po svätej omši o 8.30 bude jasličková pobožnosť.
Dobrá novina – Na projekt Dobrej noviny môžete prispieť svojím
milodarom do pokladničky vzadu v kostole.

*Taška sv. Vincenta – Chceme sa
veľmi pekne poďakovať za peknú odozvu
na charitatívnu akciu „Taška sv.
Vincenta“, ktorá má za cieľ urobiť krajšie
Vianoce sociálne slabším rodinám. Keďže
sa potravinové milodary priebežne
distribuovali a stále prichádzali nové,
nevieme presne kvantifikovať veľkosť
zbierky, ale odhadom to mohlo byľ ešte
viac ako minulý rok, kedy sme to odhadli
na dvanásť banánových krabíc potravín. Asi tak dve banánové
krabice potravín prišli aj zo ZŠ Sučany, kde tiež urobili zbierku
v rámci učiteľského zboru. Všetkým darcom nech je odmenou
sám dobrotivý Boh. Zároveň sa chceme veľmi pekne poďakovať aj
bohuznámym darcom, ktorí na farskú charitu prispeli: 1.000 €
(milodar z 21.9.2018); 500 € z farnosti MartinSever, ide
o milodary z pokladničky „Farská charita“ v kostole na Severe
a ktoré mi pán farár dal 2.11.2018. A v čase tejto zbierky ešte
bohuznámi darcovia prispeli milodarmi 2 x 20 a 2 x 10 €.

Požehnané Vianoce, plné Božieho pokoja,
radosti a lásky vám želajú vaši kňazi:

Kamil Lieskovský, Rudolf Michút, Juraj Jendrejovský,

Farnosť Martin Farnosť Martin - Sever

Nedeľné oznamy na Štvrtú advetnú nedeľu - 23.1 2.201 8
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Upratovanie kostola – Ďakujeme všetkým, ktorí pomohli pri
upratovaní kostola a zdobení vianočných stromčekov. Zároveň
prosíme o upratanie kostola skupinku č. 2.

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.

Výročná farská ofera  V utorok a v stredu bude výročná
farská ofera. Za vaše milodary Pán Boh zaplať!

Bratia a sestry, možno vám včera pri spytovaní svedomia či pri
spoločnej spovedi napadla aj takáto myšlienka: "Vianoce sú predo
dvermi ... a ja?" Možno človek sa na ne až tak veľmi nepripravoval...
Možno sa málo modlil... Nezvládol predsavzatia, ktoré si dal...
Neprejavil veľa lásky... Možno aj moja viera je tak trochu pohasnutá
a život ďaleko od Pána... Naozaj sú Vianoce aj pre mňa?

Avšak Vianoce predsa nerobíme my, nezávisia od nás, ale robí
ich Ježiš! Ten, ktorý prichádza ku nám. Ten, ktorý zostupuje tam,
kde nevládzeme, kde robíme chyby, kde sme leniví. Ten, ktorý
prichádza do našej slabosti a hriešnosti.

Prajem vám všetkým spolu s p. kaplánmi Miroslavom a
Michalom, aby bol Ježiš s nami nie preto, žeby sme si to zaslúžili,
ale preto, že on je dobrý ku nám. Nech sú toto jeho Vianoce.

Požehnané sviatky,  štefan, farár
*Živý Betlehem – Farnosť Kláštor pod Znievom vás 25.

decembra 2016 o 16:00 h. pozýva na divadelné stvárnenie
biblického príbehu narodenia Ježiša Krista „Živý Betlehem“ ktoré
bude pred Prepoštským kostolom Panny Márie.

*Ospravedlnenie – Redakcia Fainu sa ospravedlňuje Pani
Emílii Královej za neúplný text jej článku o púti do Krakova  La
gievnik, ktorý bol uverejnený v minulom čísle Fainu č. 31. Touto
neúplnosťou bol jej článok menej zrozumiteľný. Chyba je odstráne
ná v internetovom vydaní Fainu č. 31, ktorý nájdete na:
http://martin.fara.sk/nfl/fain201831.pdf

*spoločné oznamy pre obe farnosti

 

 Betlehemské svetlo v našej farnosti 
   si máte možnosť odpáliť a zobrať: 

- nedeľu 23.12. po sv. omšiach pri sakristii 

- na Štedrý deň 24.12. od 10:00 – 22:00  

v predsieni kostola 

Kontakty farnosti Martin
Telefón: 043 423 84 14
Web: www.martin.fara.sk
Email: mt.mesto@fara.sk
Adresa: Nám. SNP 1 036 01 Martin

Kontakty farnosti Martin  Sever
Telefón: +421 950 428 128
Web: www.martinsever.sk
Email: fara@martinsever.com
Adresa: Jilemnického 59 036 01 Martin

Kontakty farnosti Vrútky
Telefón: 043 428 14 29
Web: www.faravrutky.sk
Email: vrutky@fara.sk
Adresa: Nám. S. Zachara 2 038 61 Vrútky

Kontakty farností v Martine a vo Vrútkach
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Vianočný koncert Piotra Rubika

Advent je časom pokoja duše a pôstu tela. Je to duchovná
príprava pred narodením Božieho dieťaťa. Dňa 15. 11. 2018 si naši
farníci v sprievode pána farára Štefana Vanča a pána kaplána
Miroslava Crkoňa nenechali ujsť jedinečné hudobné stretnutie
s Piotrom Rubikom pod názvom „Moja história“ v Inchebe  Expo
Aréne v Bratislave.

Piotr Rubik je poľský skladateľ symfonickej populárnej hudby
pre orchester, film a divadlo. Vyštudoval konzervatórium a neskôr
hudobnú akadémiu Fryderyka Chopina vo Varšave. Stal sa
členom svetoznámeho orchestra Jeunesses Musicales
International. Študoval kompozíciu filmovej hudby v Siene pod
vedením slávneho skladateľa Ennia Morriconeho.

Na koncerte pod názvom „Moja história“ v Inchebe  Expo
Aréne v Bratislave, sme si vypočuli najväčšie hity ako Straznik
raju, Most dwojga serc, Sweat Sie nie konczy, Niechmow, Psalm
dla ciebie, Psalm kochania, Milosc to slowa dwa a mnohé ďalšie.
Obľúbené piesne zazneli v sprievode vynikajúcich sólistov, ktorí
spolu s obľúbeným poľským skladateľom, dirigentom a dokonca
už aj spevákom Piotrom Rubikom a jeho hudobnou skupinou
predstavili ich úplne nové interpretácie. Súčasťou predstavenia
bolo tiež hovorené slovo a v sprievode klavíra Piotr Rubik
prerozprával zaujímavé a pútavé príbehy súvisiace s jednotlivými
piesňami.

Počas koncertu sa Piotr Rubik podelil s nami o skúsenosť, že
v roku 2016 poľský parlament schválil rodičovské príspevky,
ktoré majú pomôcť rodinám s viacerými deťmi a zvýšiť pôrodnosť

v krajine. Piotr Rubik vyzval členov svojho orchestru a zboru, aby
využili túto možnosť. S úsmevom na tvári nám na koncerte
oznámil, že odvtedy sa zbor rozrástol o niekoľko malých členov...
Rubikova „Moja história“ zožala úspech nielen v Poľsku a iných
krajinách starého kontinentu, ale aj v zámorí u divákov USA
a Kanady. Všimla som si, že na hudobnom koncerte neboli len
Slováci ale aj Česi a Poliaci ba aj Rakúšania. Nemyslím si, že
koncert je vhodný len pre kresťanov. Z koncertu sme si odniesli
ohromný zážitok, pretože k nám prišiel počas adventu, ktorý ako
vieme je obdobím duchovnej prípravy a stíšenia.

Bratislava je v predvianočnom čase neodmysliteľne spájaná s
rozžiarenými ulicami, vianočnými stromčekmi či stánkami
s remeselnými výrobkami. Nakúpili sme pre našich blízkych aj
originálne darčeky, ktoré potešia našich milovaných pod
Vianočným stromčekom.

Pred samotným vystúpením Piotra Rubika sme navštívili
Bratislavské Vianočné trhy, kde bola neodolateľná vôňa
a jedinečná atmosféra. Pochutili sme si na cigánskej pečienke,
štrúdli a vyskúšali sme aj lahodné varené vínko, či vianočný punč.
V duchu biblických odkazov i slov našich duchovných otcov sme
v adventnom čase strávili príjemné chvíle s krásnou hudbou
veľkého umelca. Ešte teraz mi doznievajú krásne tóny, ktoré sú
ozajstným pohladením duše. Chcela by som povzbudiť aj
ostatných farníkov, aby využili v budúcnosti príležitosť vypočuť si
nádherné duchovné piesne. Je to balzam na dušu a otvorili by
svoje srdcia hudbe.

P.S. Ďakujeme organizátorom za toto kultúrne podujatie
a vnímame ho ako Vianočný darček pre nás farníkov.

Emília Králová Foto: Miroslava MužilováJeden z nezabudnuteľných zážitkov :)))

Výrub suchého smreku vo farskom dvore

13. decembra 2018 sa na fare konalo konanie kvôli žiadosti o
výrub vyschnutého smreku. Obrázok vpravo je zo 16. augusta
2018. Žiadosť sme podali niekedy začiatkom októbra. Po vyjadre
ní Krajského pamiatkového úradu v Žiline sa žiadosť dostala späť
na Mestský úrad a 13.12.2018 sme na fare spísali zápisnicu. Na
základe zápisnice obdržíme rozhodnutie, v ktorom bude záväzok
vysadiť dva kusy drevín (ja som sa rozhodol pre tuje), alebo
uhradiť spoločenskú hodnotu vyschnutého stromu. Myslím že sa
spomínala suma okolo 150 €. Momentálne teda čakáme na roz
hodnutie, v ktorom budú presne stanovené podmienky na od
stránenie vyschnutého stromu.

Kamil Lieskovský, dekan
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1* Gréckokatolícka liturgia na Jesenského 11; 2* Dražkovce ; 3* Sklabiňa – na obecnom úrade

Martin Sever Vrútky Iné Liturgický kalendár

Po 24.12.2018
07:00   16:00
22:00   24:00

09:00   24:00
06:00   22:00
               24.00

15:001*

22:002* Féria

Ut 25.12.2018
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* Narodenie Pána – slávnosť - Vianoce

St 26.12.2018
07:00   11:00
08:30   17:30

07:30   10:30
 09:00    

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

9:001*  10:152*

9:003* 20:004* Sv. Štefana, prvého mučeníka – sviatok 

Št 27.12.2018 07:00   17:30 09:30   18:30 06:30   18:00 16:301* Sv. Jána, apoštola a evanjelistu – sviatok

Pi 28.12.2018 07:00   17:30                 18:30 06:30   18:00 Svätých neviniatok, mučeníkov – sviatok

So 29.12.2018 07:00   17:30 07:00   18:30 06:30   18:00 Piaty deň v oktáve narodenia Pána 

Ne 30.12.2018
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* Sv. rodiny Ježiša, Márie a Jozefa – sviatok 

Sväté omše a liturgia po Štvrtej adventnej nedeli cez rok "C"
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Doplnkové kúrenie v  laviciach na Severe

V snahe o zvýšenie komfortu pri sv. omšiach počas
chladnejších mesiacov sme pristúpili k testovacej prevádzke
nových vykurovacích telies. Inštalácii predchádzalo zakúpenie
nového digitálneho ozvučenia pre spevokol, vďaka ktorému sme
mohli odstrániť staré ozvučenie i skrinky v strede kostola. Drážku
v podlahe, ktorá viedla k ozvučeniu sme využili na prívod
elektrickej energie pre jednotlivé vykurovacie telesá. Z tohto
dôvodu sú vykurované lavice v pravom prednom rade (pri
miestnosti pre matky s deťmi). Vykurované sú tri lavice spolu
šiestimi vykurovacími telesami. Lavice, pod ktorými je
nainštalované kúrenie sú označené nápisom „Vykurované“. Celý
systém budeme do jari testovať aj čo sa týka spotrebovanej
elektrickej energie a teda finančného zaťaženia, keďže podlahové
kúrenie bude stále v prevádzke a náklady na teplo mierne narastú.
Chceli by sme vás poprosiť, aby ste si počas týchto zimných
mesiacov doplnkové elektrické kúrenie počas sv. omší vyskúšali
a dali nám spätnú väzbu, či je kúrenie dostatočné, alebo, či treba
silnejšie. Po vašom zhodnotení by sme na jar pristúpili k inštalácii

vykurovania i do ostatných lavíc v prednej časti kostola. Kúrenie
v laviciach sa zapína vždy 5 minút pred sv. omšou a vypína sa po
skončení sv. omše.

Text a foto: Lukáš Oravec
technický správca areálu

V priebehu minulého týždňa sme do troch lavíc v kostole nainštalovali na skúšku doplnkové elektrické kúrenie.

Aj u vás bol Mikuláš?

Ako už býva zvykom, 6. decembra svätý Mikuláš obdarováva
všetky poslušné deti. Aj tento rok zavítal do našej farnosti na
Severe. Po štvrtkovej večernej svätej omši deti spolu s pánom
kaplánom Mirkom privítali a pesničkou a rôznymi básničkami
potešili svätého Mikuláša. On spolu so svojím krásnym
pomocníkom anjelom obdarovali deti sladkosťami a ovocím.
Svätý Mikuláš vyzval deti, aby boli štedré a aby sa podelili so
sladkosťami, ktoré v ten deň dostali. Po niekoľkých spoločných
fotkách sa svätý Mikuláš s anjelom s deťmi rozlúčili a vydali sa do
ďalších farností, za ďalšími dobrými deťmi. Veríme, že aj opäť
o rok nás svätý Mikuláš navštívi.

Maťo Boďa a Ivka Królová foto: Lukáš Oravec




