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Boh často dá viac než sľúbi.

Podľa tradície bol Simeon synom známeho rabína Hillela
a otcom Gamaliela. V pravú chvíľu ho Duch vedie do chrámu
a uschopňuje ho rozpoznať Mesiáša v dieťati, ktoré tam prináša
úplne neznámy manželský pár. Neberie, ale prijíma dieťa do
náručia – pre tento krok ho východná Cirkev nazvala Theodochos,
čo znamená Ten, ktorý prijíma Boha.

Prijíma dieťa do náručia, hoci Duch Svätý mu sľúbil, že ho
„len“ uvidí. Boh často dá viac než sľúbi. Simeonov výkrik radosti a
jeho paže sú symbolom dvetisíc rokov rozpätých paží Izraela,
ktoré s túžbou očakávajú Mesiáša. Sú symbolom pravdy, ktorú
Písmo mnohorakým spôsobom opakovane zjavuje  že všetko v
dejinách smeruje ku Kristovi.

Okrem starca Simeona v úryvku vystupuje aj starenka Anna.
Je zaujímavé, že Lukáš o Anne uvádza toľko údajov. Píše, že jej
otec sa volal Fanuel a pochádzal z rodu Aser. Meno Anna
znamená Božia priazeň, Fanuel značí Božia tvár a Aser šťastný
údel. Kmeň Aser patril pôvodne medzi najzbožnejšie izraelské
kmene, no po tom, ako sa usadil na pobreží mora a začal obývať
úrodné miesta Palestíny, zbohatol a keďže zároveň žil v blízkosti

pohanskej provincie, čoskoro odpadol od Boha. (Gn 49,20) Pravá
úcta voči Bohu bola v kmeni Aser pomerne vzácna. Možno aj
preto Lukáš zachytáva čo najviac údajov o rode, z ktorého
pochádzala zbožná Anna.

Skrytý život Simeona a Anny málo pútal pozornosť ľudí. Aj
v Cirkvi jestvuje stále tichý a skrytý život takých, ktorí im sú
podobní. O ich modlitbách a obetách svet veľa nevie, a predsa sú
preň nesmiernym požehnaním. Sú to aj tí, o ktorých jeden kňaz
povedal: „Mám skúsenosť, že na našich táboroch, ktoré robíme
pre stredoškolákov, spravidla každoročne dôjde k čomusi
podivuhodnému. Niekto si po dlhej dobe v rámci sviatosti
zmierenia urovná svoje vzťahy či veci, u iného pomaličky klíči
rozhodnutie nechať sa pokrstiť. A ja vtedy myslím na tie
bezmenné babičky v domovoch dôchodcov, chorých, ktorí sa „iba“
modlia a obetujú svoje utrpenie a pripadajú si „neužitoční“ či
na mníchov v kontemplatívnych kláštoroch, ktorí sa za nás,
žijúcich „vo svete“, modlia. Vidím a žasnem, ako sme všetci spolu
spojení – ako krv, ktorá spája celé telo, telo celého ľudstva.“

Peter a Oľga Kurhajcoví

Ježišovi rodičia chodievali každý rok do Jeruzalema na veľkonočné sviatky. Keď mal dvanásť rokov, tiež išli, ako bývalo na
sviatky zvykom. A keď sa dni slávností skončili a oni sa vracali domov, zostal chlapec Ježiš v Jeruzaleme, čo jeho rodičia nezbadali.
Nazdávali sa, že je v sprievode. Prešli deň cesty a hľadali ho medzi príbuznými a známymi. No nenašli. Vrátili sa teda do
Jeruzalema a tam ho hľadali.

Po troch dňoch ho našli v chráme. Sedel medzi učiteľmi, počúval ich a kládol im otázky. Všetci, čo ho počuli, žasli nad jeho
rozumnosťou a odpoveďami.

Keď ho zazreli, stŕpli od údivu a Matka mu povedala: „Syn môj, čo si nám to urobil? Pozri, tvoj otec i ja sme ťa s bolesťou
hľadali!“

On im odpovedal: „Prečo ste ma hľadali? Nevedeli ste, že mám byť tam, kde ide o môjho Otca?“ Ale oni nepochopili slovo, ktoré
im hovoril.

Potom sa s nimi vrátil do Nazareta a bol im poslušný.
A jeho matka zachovávala všetky slová vo svojom srdci.
A Ježiš sa vzmáhal v múdrosti, veku a v obľube u Boha i u ľudí. Lk 2, 4152

Putovný obraz Svätej rodiny

Na konci roku 2018, ktorý bol rokom 160
teho výročia zjavenia Panny Márie v Lurdoch sa
chceme veľmi pekne poďakovať všetkým, ktorí
sa zapojili do modlitbovej reťaze svätého
ruženca pred putovným obrazom Panny Márie
Lurdskej, ktorá vyzývala ľudí k modlitbe svätého
ruženca za obrátenie hriešnikov.

Zdá sa, že aj dnešná doba má svoje naliehavé
výzvy. Jednou z nich je obrana rodiny, ktorá je
zvlášť a podozrivo silno ohrozovaná rôznymi
ideológiami, ktoré sa snažia rozvrátiť Boží
Stvoriteľský zámer. Boh nás stvoril ako muža a
ženu. Tým dostal človek povolanie vytvoriť
rodinné spoločenstvo lásky jedného muža a
jednej ženy. Okrem toho dostal schopnosť
spolupracovať na Božom Stvoriteľskom diele
veľkodušným odovzdávaním života.

Tento Boží zámer je v dnešnej dobe spochyb
ňovaný a bohorúhavo vysmievaný a znevažova
ný. Preto vás pozývame k pokračovaniu tejto
duchovnej iniciatívy a to konkrétne k spoločnej
modlitbe svätého ruženca v rodinách pred
putovným obrazom Svätej rodiny.

Cieľom je teda spoločná modlitba svätého
ruženca za posvätenie a záchranu rodín
a hriešnikov. Tí, ktorí majú záujem zapojiť sa do
spoločnej modlitby v rodine za rodiny
s ružencom Pátra Gobiho a pred putovným
obrazom Svätej rodiny, nech sa zapíšu
do zoznamu v sakristii kostola. Bude to zároveň
duchovná podpora a dobrá príprava na Tretí
Národný pochod za život, ktorý bude 22.
septembra 2019 v Bratislave.

Kamil Lieskovský, dekan



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

Ranné sv. omše – budú do nedele 6.1.2019 o 7:00.
Ďakovná pobožnosť na konci roku – Zajtra, na Silvestra

bude večerná omša o 15:00 !!! Po sv. omši bude ďakovná
pobožnosť za všetky milosti, ktoré nám Pán Boh daroval v
uplynulom roku. Kto sa pri verejnej ďakovnej pobožnosti zúčastní
na speve hymnu Teba Bože chválime, získava za zvyčajných
podmienok úplné odpustky.

Polnočná adorácia – Na Silvestra o 23:00 sa vystaví
Eucharistia k osobnej adorácii. Od 23:20 do 23:50 bude večeradlo
a adorácia sa ukončí polnočným Eucharistickým požehnaním.

Sviatok Panny Márie Bohorodičky – V utorok slávime
prikázaný sviatok Panny Márie Bohorodičky. Sväté omše budú
ako v nedeľu.

Prvopiatková sv. spoveď – K prvému piatku budeme
spovedať chorých a nevládnych vo štvrtok a v piatok od 9.00 hod.
V stredu budeme spovedať v Domove dôchodcov na Ľadovni kde
bude aj svätá omša o 9:00 hod.

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

Fatimská sobota – V sobotu o 6:15 bude spoločná modlitba
svätého ruženca s Fatimským programom.

Požehnanie príbytkov – Tí, ktorí majú záujem o
Trojkráľové požehnanie príbytkov, sa môžu prihlásiť osobne alebo
telefonicky. Požehnávať budeme od nedele 6.1.2019. Presný čas a
hodinu si dohodneme individuálne (telefonicky).

Dobrá novina – Na projekt Dobrej noviny môžete prispieť
svojím milodarom do pokladničky vzadu v kostole.

Farnosť Martin Farnosť Martin - Sever
Upratovanie kostola – skupinka č. 3.
Ďakovná pobožnosť – V pondelok budeme pri sv. omši o

15.30 ďakovať za všetkých, ktorí akýmkoľvek spôsobom –
duchovným i hmotným – pomáhate našej farnosti. Po sv. omši
bude adorácia a ďakovná pobožnosť za uplynulý rok. Počas
ďakovnej pobožnosti môžeme za obvyklých podmienok získať
plnomocné odpustky. V utorok bude novoročná farská ofera.

V piatok máme 1. piatok. Pred sv. omšou bude adorácia, počas
ktorej sa bratstvo živého ruženca bude modliť posvätný ruženec. Od
tohto piatku platí nový systém ruží.

Nakoľko sme vysluhovali sviatosť zmierenia pred Vianocami,
táto svätá spoveď platí aj k 1. piatku  stačí sv. prijímanie. Kto sa
napriek tomu potrebuje vyspovedať, príležitosť bude vo štvrtok a v
piatok 1 hodinu pred sv. omšami. Spovedať bude 1 kňaz. Chorých
navštívime až budúci mesiac.

Fatimská sobota – Sobota je prvá v mesiaci. Pozývame vás na
fartimskú pobožnosť, ktorá začne o 17.45 modlitbou posv. ruženca
a príležitosťou k sv. spovedi, potom bude sv. omša. Na sv. omšu
prijal pozvanie dp. Ján Ostapčuk, vojenský duchovný. Pred sv.
omšou požehná trojkráľovú vodu v gréckokatolíckom obrade a po
sv. omši vyslúži tradičný obrad myrovania  pomazania
požehnaným olejom a ponúknutím kúska požehnaného chleba.

Požehnanie príbytkov – Kto máte záujem o požehanie bytu
nahláste sa priebežne po sv. omšiach počas týždňa. Sme ochotní
navštíviť všetky príbytky, bez ohľadu na to, či už boli alebo neboli
požehnané.
                                              

Poďakovanie – Dekan Kamil Lieskovský a kapláni Rudolf
Michút, Juraj Jendrejovský a Michal Meliš veľmi pekne ďakujú
farníkom za originálny vianočný darček v podobe duchovnej kyti
ce  odslúženie 10 svätých omší za každého.

Nedeľné oznamy na sviatok Svätej rodiny - 30.1 2.201 8

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

Martin Sever Vrútky Iné Liturgický kalendár

Po 31.12.2018 07:00   15:00 09:00   15:30 06:30   16:00 Féria

Ut 01.01.2019
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* Panny Márie Bohorodičky – slávnosť

St 02.01.2019 07:00   17:30 09:00   18:30 06:30   18:00
Sv. Bazila Veľkého a Gregora Nazianského , biskupov a 
učiteľov Cirkvi - spomienka

Št 03.01.2019 07:00   17:30 09:30   18:30 06:30   18:00 16:301* Najsvätejšieho mena Ježiš – ľubovoľná spomienka

Pi 04.01.2019 07:00   17:30 06:30    18:30 06:30   18:00 Féria

So 05.01.2019 07:00   17:30 07:00    18:30 06:30   18:00 Féria

Ne 06.01.2019
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* Zjavenie Pána - sviatok

Sväté omše a liturgia po sviatku Svätej rodiny cez rok "C"
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