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V i em , ž e s i d o b r ý

Na svadbe v Káne Galilejskej je mnoho detailov, nad ktorými
sa rada zamýšľam. Napríklad, ako asi znášali bývalí učeníci Jána
Krstiteľa – po jeho kobylkách a mede – účasť na svadbe. Za
Ježišom išli, lebo Ján im ho ukázal ako Božieho Baránka,
a predpokladám, že mali vysoké duchovné očakávania... a zrazu
šup ho: svadobná hostina. Ako vtedy, aj dnes si potrebujem
pripomenúť, že Boh sa môže zachovať ÚPLNE INAK, než
predpokladám a očakávam.

Rada premýšľam aj nad povahou obsluhujúcich, ktorí najskôr
ochotne až po okraj naplnili nádoby vodou (a pripomínam si, že
veci treba robiť „po okraj“, a nie len tak ledabolo), a vzápätí
odniesli z tejto vody starejšiemu. Či rovnako ochotne, to neviem,
ale moc Ježišovho slova musela byť mimoriadna, keď ho
neodmietli. Nuž, ak Ježiš káže niečo, čo znie ako úplné
bláznovstvo, predsa to môže skončiť pochvalou. Aj to ma učí
svadba v Káne.

A jedným z najkrajších momentov je pre mňa ten, ktorý sa číta
iba medzi riadkami.. moment medzi tým, kedy Ježiš zmĺkol po
„ešte neprišla moja hodina“, a tým, keď Mária prehovorila
k sluhom „urobte“. Milujem tie tiché sekundy pohľadu, ktorým

vedela pozrieť iba ona – milujúca, absolútne odovzdaná
a prekrásna Matka; akoby hovorila: „Viem celým srdcom, že ich
v tom nenecháš. Nemôžeš :) si nekonečne dobrý.“ A nebol v tom
žiaden nátlak, ani vydieranie; žiadna manipulácia, ktorej sú dnes
plné domácnosti. Len mierny úsmev, a ISTOTA, ktorú dáva
dokonalá dôvera: „Ježiš, ja ťa predsa poznám...“

Chodím si ku Márii prosiť tento príhovorný pohľad zakaždým,
keď sa zdá, že vo veciach, kde sa neviem pohnúť, ešte neprišla
Ježišova hodina. A čakám, že ako vtedy, po pár sekundách sa
Ježiš usmeje a pokrúti hlavou, lebo „Mami, tebe sa nič nedá
odmietnuť...“

No dnes sa mi páči ešte jeden moment – mladí svadobčania.
Kto vie, prečo im došlo víno; asi jednoducho nemali dosť peňazí
na zásoby. Koľko z mojich zasnúbených kamarátov trávilo večery
nad zoznamom hostí a škrtali, prepisovali, dopisovali... a títo
chudobní Židia? Pozvali Máriu; samozrejme, syn k nej patrí. Len
tí učeníci im možno robili vrásky – to sú hostia, s ktorými sa
nerátalo, čo teraz? Ale pozvali – aj Ježiša, a aj jeho učeníkov.

Myslím, že neoľutovali.
Janka Kopincová

V Káne Galilejskej bola svadba. Bola tam aj Ježišova matka. Na svadbu pozvali aj Ježiša a jeho učeníkov. Keď sa minulo víno,
povedala Ježišovi jeho matka: „Nemajú vína.“ Ježiš jej odpovedal: „Čo mňa a teba do toho, žena? Ešte neprišla moja hodina.“ Jeho
matka povedala obsluhujúcim: „Urobte všetko, čo vám povie!“

Stálo tam šesť kamenných nádob na vodu, ktoré slúžili na očisťovanie, ako bolo zvykom u Židov, každá na dve až tri miery. Ježiš im
povedal: „Naplňte nádoby vodou!“ A naplnili ich až po okraj. Potom im povedal: „Teraz načrite a zaneste starejšiemu!“ A oni zaniesli.
Keď starejší ochutnal vodu premenenú na víno – on nevedel, skade je, ale obsluhujúci, čo načierali vodu, to vedeli –, zavolal si ženícha
a vravel mu: „Každý človek podáva najprv dobré víno a horšie až potom, keď si hostia upili. Ty si zachoval dobré víno až doteraz.“

Toto urobil Ježiš v Káne Galilejskej ako prvé zo znamení a zjavil svoju slávu. A jeho učeníci uverili v neho. Jn 2, 111;

Matica slovenská v spolupráci Farnosťou sv. Martina
v Martine si Vás pri príležitosti 110 výročia od úmrtia Andreja
Kmeťa a 100. výročia (v januári 1919) oživotvorenia Matice
slovenskej dovoľujú pozvať na koncert Slovenského speváckeho
zboru ADOREMUS a komorného telesa MUCHA QUARTET,
ktorý sa uskutoční v nedeľu 27. januára vo farskom kostole
sv. Martina v Martine o 18:30.

Program predstavuje Prostonárodnú vianočnú omšu
zo zbierky Andreja Kmeťa, upravenú Dušanom Billom pre zbor
a orchester. Kmeťova vzácna zbierka "Prostonárodné vianočné
piesne" ako pozoruhodná antológia slovenského vianočného
repertoáru ostala dokladom ojedinelého zberateľského činu, ktorý
nemá na Slovensku obdobu. Patrí k významným hudobno
literárnym prameňom a právom jej možno pripísať hodnotu
národnej kultúrnej pamiatky.

Na koncerte zaznejú aj inštrumentálne a vokálnoin
štrumentálne diela významných slovenských skladateľov (Bella,
SchneiderTrnavský, Zeljenka)

Tešíme sa na Vašu návštevu a prajeme pekný duchovný a
umelecký zážitok.

Vstupné dobrovoľné
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Koncert Slovenského speváckeho zboru ADOREMUS



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

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. Zároveň birmovancom oznamujeme, že
termín 9. jún 2019 máme schválený Biskupským úradom v Žiline
a birmovať príde diecézny biskup Tomáš Galis.

Modlitby matiek – Komunita „Útecha“ (Modlitby matiek)
pozýva mamy, staré mamy, duchovné mamy na „Trojdnie
modlitieb matiek“ ktoré sa bude konať 25. až 27. januára 2019.

Štvrtková adorácia – Vo štvrtok vás pozývame na sv. omšu
spojenú s večernými chválami (vešperami). Po sv. omši sa bude
odovzdávať putovný obraz Svätej rodiny spolu so svätým
ružencom od Pátra Gobiho a potom bude nasledovať
Eucharistická adorácia spojená s Korunkou k Božiemu
milosrdenstvu a Litániami k Božskému Srdcu Ježišovmu.

Večeradlo  Spoločenstvo Mariánskeho kňazského hnutia
vás pozýva na pondelkovú modlitbu Večeradla o 16.30 hod.

Poďakovanie – Za tohtoročný dar vianočného stromčeka do
kostola veľmi pekne ďakujeme pánovi Jánovi Adamcovi.

Poďakovanie – Na sviatok
Troch kráľov, keď sa svätí Trojk
ráľová voda, sme dostali do daru
novú nerezovú nádobu na tento
liturgický úkon. Za dar veľmi
pekne ďakujeme pánovi Ing. Já
novi Ševčíkovi z Bystričky, maji
teľovi firmy KOVOS, ktorá ponú
ka konštrukciu a výrobu výrobkov
z potravinárskeho nerezu na za
kázku. www.kovosmt.sk. Ako sa
mi môžete vidieť, nádoba veľmi
pekne zapadne do nášho interié
ru a praktický uzáver veľmi uľah
čí, urýchli a skultúrni naberanie
svätenej vody do domácností.
V mene celej farnosti ešte raz
veľmi pekne ďakujeme.

FarnosťMartin FarnosťMartin - Sever
Upratovanie kostola – Ďakujeme tým, ktorí minulý týždeň

upratovali kostol. Tento týždeň majú upratovanie na starosti
učitelia zo Katolíckej základnej školy.

Týždeň modlitieb za jednotu kresťanov  Do 25. januára
slávime týždeň za jednotu kresťanov. Obetujme modlitby aj na
tento úmysel.

Biblické katechézy  Od budúcej nedele až do Kvetnej
nedele budeme v rámci nedeľných homílií mať katechézu na tému
Desať Božích prikázaní pre dospelých. Pozývame Vás na tieto sv.
omše, kde sa viac dozviete o Dekalógu a o príprave na sviatosť
zmierenia.

*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.

*Ekumenicke stretnutie – Pri príležitosti „Týždňa
modlitieb za jednotu kresťanov“ (18.  25. január) sa dnes o 16.30
h. v kostole sv. Martina uskutoční ekumenické stretnutie.
Všetkých srdečne pozývame aj takýmto spôsobom prejaviť svojho
ekumenického ducha.

*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 21.01.2019 06:00   17:30 09:00   18:30 06:30   18:00 Sv. Agnesy, panny a mučenice - spomienka

Ut 22.01.2019 06:00   17:30 06:30    18:30 06:30   18:00 16:301* Sv. Vincenta, diakona a mučeníka – ľubovoľná spomienka

St 23.01.2019 06:00   17:30 09:00   18:30 06:30   18:00 Féria

Št 24.01.2019 06:00   17:30 09:30   18:30 06:30   18:00 16:301* Sv. Františka Saleského, biskupa a učiteľa Cirkvi – spomienka

Pi 25.01.2019 06:00   17:30 06:30    18:30 06:30   18:00 Obrátenie sv. Pavla apoštola - sviatok

So 26.01.2019 07:00   17:30 07:00    18:30 06:30   18:00 Sv. Timoteja a Títa, biskupov – spomienka

Ne 27.01.2019
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* Tretia nedeľa cez rok

Sväté omše a liturgia po 2. nedeli cez rok "C"
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