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D o t y k B o h a

Sú len tri udalosti v Novom Zákone, o ktorých sa zmieňujú
všetci štyria evanjelisti. Ježišov krst je jednou z nich. (Ďalšími sú
rozmnoženie chlebov a Ježišova smrť a zmŕtvychvstanie.) Text
opisujúci Pánov krst je plný duchovnej symboliky.

Holubica symbolizuje Božieho Ducha. Prítomnosť Ducha sa
v celom Písme pripomína tam, kde začína nejaká nová etapa – je
spomínaný na počiatku diela stvorenia, kedy sa vznáša nad
vodami, nad Noemovým korábom, keď holubica nesúca olivovú
ratolesť oznamuje, že čas trestu je ukončený a človeku je daná
nová šanca. Neskôr Písmo zmieňuje prítomnosť Ducha nad
Archou zmluvy či pri posvätení jeruzalemského chrámu.

Miesto Ježišovho krstu sa nachádza v blízkosti Kumránu, len
niekoľko kilometrov východne od Jericha, najnižšie položeného
mesta sveta. Zostúpenie Ducha na Ježiša pri krste sa teda udialo
na najnižšie položenom mieste na povrchu zeme. Aj to má hlbokú
symboliku – Ježiš zostúpil až do hlbín ľudskej biedy a utrpenia.

Ježiša následne vidíme na mieste svojho krstu ešte raz.
Prichádza sem krátko pred svojím umučením (Mt 19,1). Aj my
možno máme „svoje miesto“ alebo „udalosť“, kam prichádzame,

lebo cítime, že práve tam – pripomenúc si „dotyk Boha“,
načerpávame silu prekonávať skúšky života.

To, že sa Ježiš pri krste modlil, uvádza iba Lukáš. Práve
Lukášovo evanjelium kladie dôraz na Ježišovu modlitbu  je to
prvok, ktorý u ostatných evanjelistov v takej miere
nenachádzame.

Ježišov krst v Jordáne je predobrazom jeho „krstu smrti“,
ktorým prechádza na Kalvárii. Vody a more boli pre každého Žida
symbolom zlých mocností a smrti a preto Ježiš, ktorý sa do nich
ponára, už teraz naznačuje svoje poslanie – vykúpenie človeka,
ktorého hriech a smrť má vyniesť až na kríž. Teda aj sviatok krstu
Krista Pána je len predzvesťou toho, čo slávime počas Veľkej noci.

Voda prirodzene tečie smerom nadol. Avšak ikonopisci, keď
znázorňujú Pánov krst v Jordáne, smer jej toku obracajú. A tak
vody krstu v podobe vlniek vyvolávajú dojem, akoby tiekli nahor,
vznášajúc sa k nebu. V tejto symbolike nachádzame aj zmysel
vlastného krstu – vďaka Kristovi nesieme v sebe nový život, ktorý
z krstného prameňa rastie a povznáša nás do večnosti.

Peter a Oľga Kurhajcovci

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.“

Keď sa všetok ľud dával krstiť a keď bol pokrstený aj Ježiš a modlil sa, otvorilo sa nebo, zostúpil na neho Duch Svätý v telesnej
podobe ako holubica a z neba zaznel hlas: „Ty si môj milovaný Syn, v tebe mám zaľúbenie.“ Lk 3, 1516. 2122;

M y rova n i e
Myrovanie je jedinečný prekrásny zvyk rozšírený medzi

gréckokatolíkmi. Názov je odvodený od sv. oleja, ktorý sa nazýva
myro. Pri bohoslužbách na veľké sviatky kňaz vo východnom
obrade maže veriacich sv. olejom a tí zároveň dostávajú častice,
partikuly požehnaného chleba
(antidoru), ktorý bol posvätený na vigíliu
sviatku, teda počas litie na večierni.

Pri pomazaní olejom na čelo vo forme
kríža kňaz ich pozdravuje slovami
„Kristus medzi nami“, na čo odpovedajú
„Je a bude“.
Pomazanie olejom malo v biblickej a
antickej symbolike mnoho významov:
olej je znakom hojnosti (Dt 11, 14), a
radosti (Ž 23, 5; 104, 15), očisťuje a robí
pružným (natieranie atlétov a
zápasníkov); je znakom uzdravenia, lebo hojí pomliaždeniny a
rany (Iz 1, 6; Lk 10, 34); spôsobuje, že človek vyžaruje krásu,
zdravie a silu (KKC 695).

Požehnaný chlieb je symbolom Krista, „živého Chleba, ktorý
zostúpil z neba“ (Jn 6, 51), a ktorý nám dáva ako fyzický tak aj
duchovný život. Keď jeme tento chlieb s vierou, vyjadrujeme našu
dôveru v Krista, že nás obdarí nevyhnutnou potravou pre naše
telo (ako hovorí modlitba o rozmnožení chleba) a všetkými
milosťami potrebnými pre našu spásu (Jn 6, 551).

Požívanie chleba antidoru sa niekedy interpretuje aj ako

pamiatka na hostinu lásky – agapé starých kresťanov. V
dávnoveku v cirkvi bolo agapé po každej liturgii. Antidor z gr.
znamená vrátený dar. V prvotnej cirkvi veriaci prinášali dary k sv.
liturgii. Bol to obetný dar – chlieb – prosfora, ktorý sa nepoužil

pri sv. liturgii. Zvyšný chlieb potom
cirkev vrátila veriacim na konzumovanie.
Dnes je pri myrovaní zachovaná
symbolika tohto zvyku.

Voľakedy boli u nás ľudia hlboko spätí
s prírodou. Sami si dorábali chlieb z
vypestovanej pšenice. Dorábaný chlieb
znamenal pre nich mozole a tvrdú prácu
na roli. Preto mali chlieb vo veľkej úcte.
Myrovanie, olej a chlieb boli vo veľkej
úcte, neoddeliteľná súčasť
náboženského života. Dnes naša

generácia v mestskej a technickej spoločnosti už nedokáže tak
spontánne vidieť a pochopiť význam znakov, ktoré nám Cirkev a
Kristus ponúka.

Preto keď pôjdeme nabudúce na myrovanie, uvedomme si, že
skrze posvätený olej sa nás dotýka Kristova moc, ktorá ma silu
uzdravovať. Pamätajme, že keď jeme posvätený chlieb, dostávame
sa bližšie ku Kristovi, pravému chlebu, „ktorý dáva svetu život“
(Jn 6, 33). A na kňazov pozdrav pevne odpovedajme, a tak
potvrďme našu vieru, že Kristus je skutočne medzi nami.

Ján Ostapčuk
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Upratovanie kostola – Za upratovanie kostola veľmi
pekne ďakujeme farníkom z časti mesta Prednádražie. Na budúci
týždeň prosíme o upratovanie kostola farníkov z Bystričky.

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.

Stretnutie dobrovoľníkov charity – V stredu po večernej
sv. omši pozývame na stretnutie dobrovoľníkov Farskej charity.

*Štúdium teológie v kňazskom seminári  Mladí muži,
ktorí v sebe cítia povolanie ku kňazstvu a chceli by sa stať kňazmi
Žilinskej diecézy, môžu sa uchádzať o 6ročné denné štúdium
študijného odboru Katolícka teológia, ktorý je určený kandidátom
kňazstva a zároveň o prijatie do Kňazského seminára sv. Gorazda
v Nitre. Bližšie informácie sú k dispozícii na farskom úrade.

Dobrá novina – Na projekt Dobrej noviny sa v našej farnosti
vyzbieralo 1.010 €. Za vaše milodary vám v mene núdznych, ktorým
ste takto pomohli, veľmi pekne ďakujeme.

FarnosťMartin FarnosťMartin - Sever
Upratovanie kostola – skupinka č. 5. Ďakujeme tým, ktorí

minulý týždeň upratovali kostol.
*Koniec Vianočného obdobia  Dnes sa končí Vianočné

obdobie. Odložíme betlehem, vianočné stromčeky však zostanú ako
výzdoba do slávnosti Obetovania Pána  Hromníc.

Ekuména  Od 18. do 25. januára slávime týždeň za jednotu
kresťanov. Obetujme modlitby aj na tento úmysel.

Dobrá novina  Koledovania Dobrej noviny sa zúčastnilo 11
detí, ktoré navštívili 20 rodín a vyzbierali 623,33 €. Pán Boh
zaplať deťom za ochotu pomôcť i rodinám za ich štedrosť!

*Poďakovanie za Vianočné trhy – Na Vianočných trhoch
sa predajom ručne vyrobených ozdôb vyzbieralo 1.135. €. Veľmi
pekne ďakujeme „producentom“, ktorí darovali svoje výrobky na
predaj, vysokoškolákom, ktorí obetovali svoj čas a námahu pri
organizovaní akcie a všetkým, ktorí kúpou výrobkov podporili
Farskú charitu a pastoráciu vysokoškolákov v sume po 567,50 €.

*Výročný deň zriadenia (sv. Ján Pavol II. v roku 2003) Or
dinariátu ozbrojených síl a ozbrojených zborov SK bude na budú
cu nedeľu 20. januára.

*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 14.01.2019 06:00   17:30 09:00   18:30 06:30   18:00 Féria

Ut 15.01.2019 06:00   17:30 06:30    18:30 06:30   18:00 16:301* Féria

St 16.01.2019 06:00   17:30 09:00   18:30 06:30   18:00 Féria

Št 17.01.2019 06:00   17:30 09:30   18:30 06:30   18:00 16:301* Sv Antona Opáta – spomienka 

Pi 18.01.2019 06:00   17:30 06:30    18:30 06:30   18:00 Féria

So 19.01.2019 07:00   17:30 07:00    18:30 06:30   18:00 Panny Márie v sobotu – ľubovoľná spomienka

Ne 20.01.2019
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* Druhá nedeľa cez rok

Sväté omše a liturgia po sviatku Krstu Krista Pána cez rok "C"

Redakčná rada : Kamil Lieskovský, Štefan Vančo, Jerguš Radačovský, Lukáš Oravec, Janka Kopincová Kontakt : fain@martinsever.sk
Nepredajné. Vydané pre vnútornú potrebu farnosti Martin a Martin  Sever.

Výrub suchého smreku vo farskom dvore (2) - (Fain 2018/32)
V stredu 9.1.2018 som bol z Krajského pamiat

kovéhu úradu v Žiline telefonicky uzrozumený, že
nebude prípustné urobiť náhradnú výsadbu for
mou tují, tak ako som o tom písal vo Faine
2018/32. Zároveň mi bolo pripomenuté, že podľa
nimi vydaného rozhodnutia z 2.10.2018, náhradnú
výsadbu "je potrebné vopred jej konkrétny rozsah,
druhové zloženie a umiestnenie schváliť Krajským
pamiatkovým úradom Žilina."

Od pracovníčky Mestského úradu v Martine
som sa v ten istý deň taktiež telefonicky dozvedel,
že nemôže vydať rozhodnutie z konania konaného
13.12.2018 na farskom dvore, pretože nemáme
schválené rozhodnutie o náhradnej výsadbe z KPÚ
Žilina. Konanie sa konalo len vďaka tomu, že tu bol
chybný predpoklad, že z KPÚ Žilina už máme do
hodnutú a schválenú náhradnú výsadbu, čo však
nebola pravda.

Priznám sa, že som vôbec netušil, že so žiados
ťou o vyjadrenie k výrubu suchého smreku som
mal zároveň podať návrh náhradnej výsadby
a žiadosť o rozhodnutie KPU Žilina k tomuto ná
vrhu náhradnej výsadby.

Z týchto dôvodov plánujem v blízkej dobe
zvolať Farskú radu, aby sme vypracovali návrh
náhradnej výsadby, ktorý potom pošleme
na schválenie KPÚ Žilina.

Priznám sa však, že si neviem dobre predstaviť
to vypracovávanie návrhu Farskej rady, keďže
ide o veľmi špecifické a odborné záležitosti
o ktorých ja osobne, ale pravdepodobne aj
členovia Farskej rady nemáme ani len tušenia
a zdá sa, že všetko čo o tejto problematike nate
raz vieme je len to, že tuje nie.

Kamil Lieskovský, dekan




