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Vla s tn í ho nepr i j a l i

Biblisti tvrdia, že Ježiš navštívil svoj domov aspoň trikrát.
Prvý raz sa stretáva so všeobecným úžasom a obdivom. Druhý raz
sa ocitá pred múrom nedôvery: „Vari to nie je tesár, syn Márie
a brat Jakuba a Jozesa, Júdu a Šimona?“ A pohoršovali sa na ňom
(Mk 6, Mt 13). A tretí raz – ako to uvádza práve Lukáš  je to
výbuch všeobecnej zúrivosti. „Vstali, vyhnali ho z mesta a viedli
ho až na zráz vrchu, na ktorom bolo ich mesto postavené, a odtiaľ
ho chceli zhodiť.“ (Lk 4, 29)

Táto epizóda nás môže viesť k zodpovedaniu si niektorých
otázok, ktoré sa týkajú prostredia, z ktorého sme vyšli.
Rodina, domov, spoločenstvá rôzneho typu sú pre nás dôležité
v tom zmysle, že nám dávajú korene a poskytujú zázemie. Sú to
miesta, ktoré nám pomáhajú hľadať sa a budovať svoju identitu.
Ale niekedy môžu byť pre nás aj „brzdou“. Bránia nám kráčať
vlastnou cestou, naplno sa rozvinúť. Stáva sa, že máme potenciál,
ktorý by sme radi rozvinuli, ale nikto „doma“ od nás nič
neočakáva. Všetci nás tu poznajú a nikto nevidí, že by v nás bolo
niečo výnimočné. Za takýchto okolností nám prostredie môže

brániť napĺňať životné poslanie. Je pre nás dobrovoľným
väzením. Dobrovoľným preto, lebo – podobne ako Ježiš – máme
možnosť ho opustiť, často však, žiaľ, zo strachu zo straty istôt
v ňom zotrváme.

Medzi kresťanov, ktorí sa oddelili od svojej rodiny, s veľkou
pravdepodobnosťou patril aj apoštol Pavol. Keď sa po konverzii
na kresťanstvo vrátil do rodného Tarzu, nevieme si predstaviť, že
by jeho otec, pravoverný žid, prijal do domu syna, ktorý zradil
židovskú vieru. Pravdepodobne Pavol zažil vydedenie vlastnou
rodinou, čo do istej miery dokazujú aj jeho listy, v ktorých
opisuje, ako musel on, pochádzajúci z bohatej rodiny, neraz
v živote zápasiť s chudobou a tiesňou.

Aj my sme sa možno stretli pri rozhodnutí nasledovať Krista
s nepochopením najbližších, ktorých máme najradšej. Je veľa
životných príbehov (aj spomedzi svätcov), ktoré nás povzbudzujú,
aby sme  ak cítime, že nás niektoré zvyky, rodinné tradície či
priateľské vzťahy brzdia pri plnení Božej vôle  našli odvahu
odsunúť ich až na ďalšie miesto. Peter a Oľga Kurhajcovci

V nedeľnom evanjeliu nám evanjelista Lukáš  Lk 1, 14, 4, 1421;  podáva správu o dramatickej udalosti v Ježišo
vom rodnom meste v Nazarete. Pohoršení Nazaretčania chceli Ježiša zvrhnúť zo skaly a zabiť.
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Ekumenická bohoslužba

Pri príležitosti Týždňa modlitieb za jednotu kresťanov sa
20.1.2019 v kostole sv. Martina konala Ekumenická bohoslužba za
účasti katolíckych a evanjelických duchovných. Témou tohto roka
je citát z knihy Deuteronómium: Len o spravodlivosť sa budeš
usilovať (Dt 16,20). V homílii sa nám prihovorila evanjelická
zborová farárka Margita Dieová zo Záturčia, pričom zdôraznila
moc našich rúk, to, aký div dokáže urobiť podaná ruka.

Zážitkom bola tiež modlitba Otče náš, ktorú v Staroslovienčine
zaspieval evanjelický zborový farár Milan Kubík. Počas
Bohoslužby zazneli skladby v interpretácii evanjelického
spevokolu. Po skončení bohoslužby nás pán dekan Kamil
Lieskovský pozval na spoločné agapé a tak sme v priestoroch fary
pokračovali viac ako hodinu v neformálnych priateľských
rozhovoroch pri výbornom čaji a chutnom občerstvení. Stretnutia
medzi členmi rôznych cirkví sa už tradične konajú vo veľmi
priateľskej atmosfére. Ďakujeme Pánovi za tento dar. pk



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

Prvé sväté prijímanie – Rodičom a prvoprijímajúcim
deťom oznamujeme, že ďalšia katechéza bude v utorok v rámci
večernej svätej omše o 17:30.

Modlitby matiek – v rámci „Trojdnia modlitieb matiek“ vás
komunita „Útecha“ (Modlitby matiek) pozýva na modlitby ktoré
sa konajú dnes o 15:00.

Prvopiatková sv. spoveď – K prvému piatku budeme
spovedať každý deň od 16:30 hod. Vopred veľmi pekne ďakujeme
všetkým, ktorí si prvopiatkovú sv. spoveď nenechajú na poslednú
chvíľu a prídu na sv. spoveď skôr. Chorých a nevládnych budeme
spovedať štvrtok a piatok od 9.00 hod. V stredu budeme spovedať
v Domove dôchodcov na Ľadovni kde bude aj sv. omša o 9:00 hod.

Prvopiatková adorácia – Piatok bude celodenná adorácia.
Prosíme adorujúcich, aby sa zapísali na hárok pri Farskom liste.

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

Obetovanie Pána – V sobotu slávime sviatok Obetovania
Pána. Nezabudnite si priniesť sviečky na požehnanie.

Svätoblažejské požehnanie – budeme udeľovať na budúcu
nedeľu po sv. omšiach.

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.

*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.

*spoločné oznamy pre obe farnosti

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

upratovali kostol. Tento týždeň má upratovanie na starosti
skupinka č. 1.

1. piatok  Tento týždeň máme 1. piatok. Spovedáme 1/2
hodinu pred rannými a 1 hodinu pred večernými sv. omšami.
Vo štvrtok p. kaplán navštívi starkých a chorých.

Duchovná obnova  Od štvrtka do nedeľe bude v pastorač
nom centre mať duchovnú obnovu spoločenstvo mladých z Brna 
Jakubčatá. Budú aj slúžiť v našej farnosti pri liturgiách: počas
štvrtkovej adorácie, v piatok po sv. omši povedú modlitbu chvál a
v sobotu i v nedeľu o 10.30 obohatia sv. omše svojim spevom.

Fatimská sobota – Sobota je prvá v mesiaci. O 17.45 začne
fatimská pobožnosť, počas ktorej bude aj príležitosť k sviatosti
zmierenia. Potom bude sv. omša. Nakoľko v sobotu slávime
sviatok Obetovania Pána, preto budeme pri tejto večernej sv. omši
žehnať hromničné sviece. Prosíme vás, aby ste si ich upravili tak,
aby z nich nekvapkal vosk. Zároveň počas sv. omše prijmeme
dvoch dospelých manželov do Cirkvi a vyslúžime im sviatosti
kresťanskej iniciácie.

Svätoblažejské požehnanie – V nedeľu po všetkých sv.
omšiach vám udelíme hromadné svätoblažejské požehnanie.

*Naša Žilinská diecéza  Diecézny časopis Naša Žilinská
diecéza od nového roku stojí 1 €. Pre Farnosť Martin odoberáme
75 kusov a pre Sever 50.
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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 28.01.2019 06:00   17:30 09:00   18:30 06:30   18:00 Sv. Tomáša Akvinského, kňaza a učiteľa Cirkvi – spomienka

Ut 29.01.2019 06:00   17:30 06:30    18:30 06:30   18:00 16:301* Féria

St 30.01.2019 06:00   17:30 09:00   18:30 06:30   18:00 Féria

Št 31.01.2019 06:00   17:30 09:30   18:30 06:30   18:00 16:301* Sv. Jána Bosca, kňaza – spomienka

Pi 01.02.2019 06:00   17:30 06:30    18:30 06:30   18:00 Féria

So 02.02.2019 07:00   17:30 07:00    18:30 06:30   18:00 Obetovanie Pána - sviatok

Ne 03.02.2019
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* Štvrtá nedeľa cez rok

Sväté omše a liturgia po 3. nedeli cez rok "C"
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Hľadám spoločníčku pre 60  ročnú
invalidnú dôchodkyňu na Košútoch 2.

Odmena dohodou.
Bližšie informácie na tel. 0918 259 323




