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Trojakí král i

Dnešné evanjelium je plné protikladov.
Na jednej strane cudzinci, mudrci, boháči, čo neváhali putovať

dlhé mesiace a tisícky kilometrov za niečím takým abstraktným,
ako je jas hviezdy. Či boli králi, neviem; no určite vládli svojej
vôli. A neviem ani, či poznali Boha, no celkom určite rozpoznali
významnosť tejto chvíle. A išli.

Na druhej strane – pán domáci. Herodes mal Betlehem za
rohom, no napriek tomu, že ho udalosti a veľmi konkrétne
proroctvá nesmierne rozrušili, nezdvihol sa a nešiel sa presvedčiť
na vlastné oči. A zase neviem. Bol si taký sebaistý? Tak málo mu
záležalo? Zbrzdila ho pýcha jeho postavenia? Vyzvedal sa
intenzívne, ale zároveň bol príliš ľahostajný, a na rozdiel od troch
“kráľov” významnosť tejto chvíle rozhodne nerozpoznal.

No je tu aj tretí kráľ – Kráľ. Ak mudrci cestovali dlhé
kilometre, on prišiel až z neba; prijal oveľa viac obmedzení, než je
deň na ťave a spánok pod cudzou strechou – stal sa človekom.
Herodesovi sa lenilo ísť za Kráľom, Kráľovi sa nelenilo prísť kvôli
posledným.

Nemôžem si pomôcť, no vidím v evanjeliu aj Cirkev dnešných
čias. Myslím na kamarátov z Čiech, ktorí cestujú celé kilometre za
svätou omšou. Majú málo kňazov. A myslím aj na nás, čo tu
máme aj dve denne priamo oproti paneláku. Ale – nejdeme.

A ako dnes si pamätám obdobie svojho katechumenátu, kedy
som celé mesiace kráčala cestou ku krstu a takmer závistlivo
pozorovala tých, ktorým bolo “dovolené” postaviť sa do radu na
sväté prijímanie. Okolo boli ľudia, ktorých od Kráľa delilo pár
krokov z lavice, fakt, pár! Ale oni nešli.

A tiež mi idú na myseľ ľudia, čo roky nesú ťarchu, že sa
nestihli zmieriť s tým, s kým sa hnevali.. a potom tí, ktorých
“hnevník” býva vo vedľajších dverách a “veď sú Vianoce” ...ale
ostať sedieť na tróne gauča je jednoduchšie.

No vo všetkých týchto obrazoch je aj ten tretí Kráľ a ten sa
rokmi nezmenil. Stále prichádza kvôli tým, čo padajú. Lebo Boh
neposlal Syna na svet, aby svet odsúdil, ale aby sa skrze neho svet
spasil.

Janka Kopincová

Keď sa za čias kráľa Herodesa v judejskom Betleheme narodil Ježiš, prišli do Jeruzalema mudrci od východu a pýtali sa: „Kde je
ten novonarodený židovský kráľ? Videli sme jeho hviezdu na východe a prišli sme sa mu pokloniť.“

Keď to počul kráľ Herodes, rozrušil sa a celý Jeruzalem s ním. Zvolal všetkých veľkňazov a zákonníkov ľudu a vyzvedal sa od
nich, kde sa má narodiť Mesiáš.

Oni mu povedali: „V judejskom Betleheme, lebo tak píše prorok: ‚A ty, Betlehem, v judejskej krajine, nijako nie si najmenší medzi
poprednými mestami Judey, lebo z teba vyjde vojvoda, ktorý bude spravovať môj ľud, Izrael.‘“ Tu si dal Herodes potajomky zavolať
mudrcov a podrobne sa ich povypytoval, kedy sa im zjavila hviezda. Potom ich poslal do Betlehema a povedal: „Choďte a dôkladne
sa vypytujte na dieťa. Keď ho nájdete, oznámte mi, aby som sa mu aj ja šiel pokloniť.“

Oni kráľa vypočuli a odišli. A hľa, hviezda, ktorú videli na východe, išla pred nimi, až sa zastavila nad miestom, kde bolo dieťa.
Ako zbadali hviezdu, nesmierne sa zaradovali.

Vošli do domu a uvideli dieťa s Máriou, jeho matkou, padli na zem a klaňali sa mu. Potom otvorili svoje pokladnice a dali mu dary:
zlato, kadidlo a myrhu. A keď vo sne dostali pokyn, aby sa nevracali k Herodesovi, inou cestou sa vrátili do svojej krajiny. Mt 2, 112;

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 sväté
ho ruženca za obrátenie hriešnikov.

Zdá sa, že aj dnešná doba má svoje nalieha
vé 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
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Upratovanie kostola – Za upratovanie kostola veľmi

pekne ďakujeme farníkom z časti mesta Stred. Na budúci týždeň
prosíme o upratovanie kostola farníkov z časti mesta

Prednádražie.

Prvé sväté prijímanie – Rodičom a prvoprijímajúcim

deťom oznamujeme, že ďalšia katechéza bude v utorok v rámci

večernej svätej omše o 17:30.
Prvonedeľná poklona – s Korunkou k Božiemu

milosrdenstvu a litániami k Božskému Srdcu Ježišovmu budú

dnes o 15.00 hod.

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

a lektorov.

Vešpery a adorácia – Vo štvrtok vás pozývame na sv. omšu

spojenú s modlitbou Vešpier a po svätej omši na Eucharistickú

adoráciu s Korunkou k Božiemu milosrdenstvu a Litániami k Bož
skému Srdcu Ježišovmu.

FarnosťMartin FarnosťMartin - Sever
Upratovanie kostola – skupinka č. 4. Ďakujeme tým, ktorí

minulý týždeň upratovali kostol.
Požehnanú trojkráľovú vodu a kriedu si môžete zobrať domov.

Požehnaná voda bude k dispozícii bude až do slávnosti Obetovania
Pána  Hromníc.

Požehnanie príbytkov – Záujemci o požehnanie príbytku,
môžete sa nahlásiť v sakristii. Navštívime každú domácnosť, ktorá
má záujem.
                                              

Poďakovanie – Pán kostolník Martin Urban požiadal o
uvoľnenie zo služby kostolníka z osobných dôvodov. Za všetok čas
a sily ktoré venoval nášmu farskému spoločenstvu v tejto jeden a
pol ročnej službe mu veľmi pekne ďakujeme a prajeme hojnosť
Božieho požehnania. Je to veľmi nenápadná, no zároveň veľmi
dôležitá služba. Pri tejto príležitosti ďakujeme aj pani kostolníčke
Evke Zajasenskej, a Jozefovi Laukovi, ktorým želáme veľa
zdravia, síl, chuti a neraz aj trpezlivosť do tejto záslužnej, no neraz
nevďačnej služby.

Nedeľné oznamy na sviatok Zjavenia Pána - 6.1 .201 9

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

Martin Sever Vrútky Iné Liturgický kalendár

Po 07.01.2019 06:00   17:30 09:00   18:30 06:30   18:00 Sv. Rajmunda z Peňafortu, kňaza – ľubovoľná spomienka

Ut 08.01.2019 06:00   17:30 06:30    18:30 06:30   18:00 16:301* Féria

St 09.01.2019 06:00   17:30 09:00   18:30 06:30   18:00 Féria

Št 10.01.2019 06:00   17:30 09:30   18:30 06:30   18:00 16:301* Féria

Pi 11.01.2019 06:00   17:30 06:30    18:30 06:30   18:00 Féria

So 12.01.2019 07:00   17:30 07:00    18:30 06:30   18:00 Féria

Ne 13.01.2019
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* Krst Krista Pána - sviatok

Sväté omše a liturgia po sviatku Zjavenia Pána cez rok "C"
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Rodinkovo - miesto prijatia pre rodiny

Z informačného listu Romana Seku, správcu Rodin
kova vyberáme:

Špeciálna novina Rodinkova  Mnohí z vás ste si počas
návštevy Rodinkova radi kúpili knihu, magnetku či Rodinkávu.
Postupne pribudli tričká z citátmi z Božieho Slova, umelecké
plátené nákupné tašky, tabuľky s modlitbami otca či gravírované
perá či hrnčeky.

Toto všetko a k tomu možnosť objednať si výnimočnú sadu
vyrezávaných vianočných ozdôb ako aj niekoľko typov pobytových
poukazov na rok 2019 v Rodinkove môžete nájsť na novej
podstránke rodinkova www.obchodik.rodinkovo.sk

Podujatia v Rodinkove  V januári nás v Rodinkove čaká
technická prestávka, kedy plánujeme menšie úpravy izieb.
Koncom januára bude už tradične prvou akciou v novom bude
stretnutie spoločenstva Modlitby Matiek (24.  27. január 2019).

BIBLICKÝ VÍKEND  1.  3. február 2019  (nielen) pre
rodičov prvoprijímajúcich detí

Víkend je určený predovšetkým pre rodičov prvoprijímajúcich
detí alebo manželské páry, ktoré by sa chceli venovať katechéze
prvoprijímajúcich.

Pozývame Vás stráviť čas v Božej pohostinnosti. Počas víkendu
Vám ponúkneme z hojnosti stola Božieho Slova a Božieho Tela, z
ktorého pramení život v plnosti pre Vás a Vaše deti.

Tešia sa na Vás skúsená, oduševnená katechétka,
dominikánka sr. Karola Dravecká a známy, veľmi vzácny
slovenský biblista o. Blažej Štrba, obaja v službách Božieho stola 
pre Vás.

Seminár Otcovo Srdce  7.  12. február 2019
Seminár Otcovo srdce v máji 2018 oslávil desiate výročie svojho
pôsobenia na Slovensku! Je pre nás obrovským privilégiom byť
súčasťou niečoho takého veľkého, ako je spoznávanie Otcovej
lásky.

Seminár je zameraný na zakúsenie Božej otcovskej lásky,
dobroty, odpustenia a prijatia; zakorenenie v identite Božích
synov a dcér a uzdravenie vnútorných zranení. Program tvoria
vyučovania plné osobných svedectiev a modlitby za účastníkov.

Seminár je vhodný skutočne pre každého, ľudia s ťažkým
rodinným pozadím však často prežijú naozaj veľký posun a
uzdravenie.Seminár na Slovensku vedú Robert a Vicki de Hoxar z
Anglicka spolu s prevažne slovenským tímom.




