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Ta k í i s t í

Vždy ma pri čítaní evanjelia prekvapí, ako sme my ľudia takí
istí. Pred dvetisíc rokmi, či dnes, máme to jednoducho v krvi –
mať svoj pyšný „patent“ na to, ako by mal Boh vyzerať, ako by mal
konať, čo by mal robiť. Veď aha – Ježiš povedal také krásne veci:
zajatí budú prepustení, slepí budú vidieť, utláčaní dosiahnu
slobodu... a ich zachvátil hnev.

Viem si predstaviť, ako sa rozdelili na dve skupinky: „Vari to
nie je Jozefov syn?“ „Prosím ťa, chlapče, teba som videl hrať sa
s autíčkami, čo mi ty budeš hovoriť? Žiješ v celibáte, čo ty môžeš
vedieť o manželstve? Keď som ja bol v tvojom veku... Nič o živote
nevieš.“ A nie som ďaleko od reality mnohých dnešných mladých
kňazov, nad ktorých slovami „premúdri“, životom ostrieľaní
„starší“ mávnu rukou. Dokonca, s veľkou hanbou do dnes
spomínam, som to zažila na sebe! Lebo desať rokov je to iba
miništrant, a zrazu je to Kristov kňaz! – človeku sa to ťažko

prepne. Uznávam, ťažko. Ale každý jeden z nich, aj ten najmladší,
by sa mohol postaviť a povedať ako Ježiš vtedy: „Duch Pána je
nado mnou, Pán ma POMAZAL a POSLAL, moji milí, slovo
Pánovo sa splnilo VO MNE.“ Koľkým sme boli na vysviacke, ale –
zabudli sme. Alebo chceme zabudnúť.

A tá druhá skupinka? No tak to je jasné. „My ťa poznáme,
pravdaže, veď ty si NÁŠ! Urob tu pár zázrakov, Ježišu, ale väčšie
ako v Kafarnaume, nech sa môžeme pred ostatnými vytiahnuť..“
„Vieš, ten kaplanko, no tak ten je od nás, máme s ním
PRIATEĽSKÝ vzťah, ja to vybavím.. čakáme od teba, priateľu, že
nad nami trošku zavrieš očko.. chápeš, však sme svoji..“ A čo to
vravíš? Že nie? Že Boh v celom Izraeli pomohol len pohanke? Že
z malomocenstva uzdravil cudzinca? Tak ty takto ku vlastným?
Tak to odtiaľto vypadni! Ale on prešiel pomedzi nich a.. odišiel.

Janka Kopincová

Ježiš v nazaretskej synagóge začal hovoriť: „Dnes sa splnilo toto Písmo, ktoré ste práve počuli.“ Všetci mu prisviedčali a divili sa
milým slovám, čo vychádzali z jeho úst, a hovorili: „Vari to nie je Jozefov syn?“On im vravel: „Akiste mi pripomeniete príslovie: Lekár,
lieč sám seba! Počuli sme, čo všetko sa stalo v Kafarnaume; urob to aj tu, vo svojej vlasti.“

A dodal: „Veru, hovorím vám: Ani jeden prorok nie je vzácny vo svojej vlasti. Ale vravím vám pravdu: Mnoho vdov bolo v Izraeli za
dní Eliáša, keď sa zavrelo nebo na tri roky a šesť mesiacov a nastal veľký hlad po celej krajine. A ani k jednej z nich nebol poslaný Eliáš,
iba k onej vdove do Sarepty v Sidone. A mnoho malomocných bolo v Izraeli za proroka Elizea, a ani jeden z nich nebol očistený, iba
Sýrčan Náman.“

Keď to počuli, všetkých v synagóge zachvátil hnev. Vstali, vyhnali ho z mesta a viedli ho až na zráz vrchu, na ktorom bolo ich mesto
postavené, a odtiaľ ho chceli zhodiť. Ale on prešiel pomedzi nich a odišiel. Lk 4, 2130;
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Nové prestrešenie a zimná údržba

V priebehu minulého týždňa sa nám podarilo zreali
zovať predĺženie strechy nad príjazdom do garáže fary a
nové zábradlie.

V predošlom stave sneh a rovnako aj dažďová voda padala zo
strechy rovno na chodník, kedy sa najmä počas zimných mesiacov
tvoril ľad. Pohyb ľudí, prechádzajúcich po
chodníku tiež neraz ohrozoval padajúci a ovísajúci
sneh. Nové prestrešenie zaistí prekrytie celej šírky
chodníka, čo zvýši už spomínanú bezpečnosť, ale
i prispeje k zníženiu plôch, ktoré treba v zime
odhŕňať. Doplnilo sa tiež zábradlie, ktoré ešte z čias
stavby fary nebolo práve najideálnejšie spravené,
keďže pri troche nepozornosti hrozil možný pád
najmä detí dole na príjazd do podzemnej garáže. Po
novom by už nič podobné hroziť nemalo.

Keď už sme pri odhŕňaní snehu, rád by som
pridal pár postrehov. Táto zima nás preverila i čo sa
týka schopnosti odhadzovania snehovej nádielky.
Konečne máme pravú zimu, aká sa patrí a má byť. Cestári i mesto
mali však uplynulé obdobie plné ruky práce so schodnosťou
chodníkov a ciest a my tiež, ale ešte i starosť viac, keďže bolo
treba hľadať ľudí, ktorí sneh z chodníkov okolo kostola odhrnú.
Pre ozrejmenie chodníky okolo kostola sú „naše“  súkromné, čiže
sa na nich nevzťahuje povinnosť mestskej údržby. K tejto činnosti
sme preto pozvaní všetci, ktorí tvoríme farské spoločenstvo

a ktorým to fyzický a zdravotný stav umožňuje. Vôbec to nie je
úloha kňazov ani kostolíkov, ktorí sa majú v prvom rade starať
o prípravu a slávenie liturgie. To, že úlohu odhŕňania snehu berú
na seba je len ich dobrá vôľa a to, že majú chvíľku času navyše. Ja
úlohy zimnej údržby chodníkov okolo kostola vykonávam

pravidelne už niekoľko rokov, ale nie vždy sa mi
popri štúdiu v Bratislave dá, keďže fyzicky, najmä
počas týždňa nie som v MT. Každé jedno
neodhrnutie sa potom prejaví na neskoršom stave
a bezpečnosti pohybu na chodníku, preto jediný
účinný spôsob, ako sa vyhnúť tomu, aby sa tvoril
ľad je pri každom snežení sneh odhrnúť, ešte kým
nie je pohybom chodcov udupaný. Aj solenie už
vytvoreného ľadu je účinné len ak je teplota okolo
nuly a nie hlboko pod bodom mrazu.

Pamätajme na toto vždy, keď budeme hundrať
na to, že náhodou nie je odhrnuté, alebo sa na
chodníku šmýka, lebo je to chyba každého

jedného, že nepriloží pomocnú ruku, alebo aspoň neosloví
a nepozve ku tejto službe niekoho, o kom vie, že by mu to
okolnosti umožňovali. Ak tieto, možno troška kritickejšie slová
niekoho oslovili a povzbudili pomôcť, budeme radi, keď sa ozve
buď p. farárovi Štefanovi, alebo mne.

Text a foto: Lukáš Oravec



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

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.

Prvonedeľná poklona – s Korunkou k Božiemu
milosrdenstvu a litániami k Božskému Srdcu Ježišovmu budú
dnes o 15.00 hod. Potom bude stretnutie miništrantov na fare.

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

Zapisovanie omší – Zapisovať úmysly svätých omší na
marec, apríl, máj a jún budeme od 18. februára 2019. Aby sme
mohli ponúknuť termíny sv. omší čo najväčšiemu počtu farníkov,
prosíme vás, aby ste nežiadali o viac ako dve sväté omše.
Ďakujeme za pochopenie.

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.

*Katolícka univerzita – v Ružomberku vás pozýva na Deň
otvorených dverí, ktorý bude 5.2.2019 v priestoroch univerzity.
Plagát a list rektora univerzity nájdete aj na našej internetovej
stránke martin.fara.sk.

*spoločné oznamy pre obe farnosti

FarnosťMartin FarnosťMartin - Sever
Upratovanie kostola – Tento týždeň majú upratovanie na

starosti dospelí zo spoločenstva Alfa.
Ako ste si všimli, máme ďalších ľudí, ktorí sú ochotní

upratovať náš kostol. Upratanie kostola vychádza priližne raz za
dva mesiace a ak sa nájde skupinka 10tich ľudí, trvá cca 1/2
hodinku. Ak by nejaké spoločenstvo alebo aj jednotlivci chceli
priložiť ruku k dielu, stačí povedať v sakristii, budeme vďační.
Veľká vďaka patrí všetkým, ktorí chodia upratovať kostol a záleží
im na čistote posvätného miesta i na tom, aby sme sa tu cítili
dobre.

Katechézy o Desatore  Ak niekto zameškal katechézu o
Desatore alebo by sa chcel ešte k nej vrátiť, je k dispozícii na
webovej stránke našej farnosti.

Jakubčatá  Ďakujeme spoločenstvu mladých z Brna 
Jakubčatám za službu vo farnosti počas liturgií. Dúfame, že
stretnutie bolo obohacujúce pre nás navzájom.

*Akolytát  V sobotu o 9.30 v katerdrále Najsvätejšej Trojice
v Žiline z rúk otca biskupa Mons. Tomáša Galisa prijmú službu
akolytátu títo páni: Marián Baleja ml., Kamil Mužila, Marián Za
jasenský, Imrich Žigo st. a František Galbavý za Farnosť Martin.
Túto službu budú následne vykonávať v našich farnostiach najmä
pomocou pri rozdávaní sv. prijímania, čistení liturgických nádob
pri sv. omši, vyložení alebo zložení Oltárnej sviatosti počas
adorácie a inými službami.

*rozVEDENÍ K BOHU – Misionári Saletíni s tímom laikov
pozývajú v dňoch 15.  17. marca 2019 na duchovnú obnovu
"rozVEDENÍ k BOHU II.  ZMIERENIE" pre rozvedených, ktorí
žijú sami. Obnova sa uskutoční v exercičnom dome v Chrenovci
Brusne. Na túto obnovu nie je možné prísť aj s deťmi. Info na:
https://domsaletini.webnode.sk/aktualnaponuka/
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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 04.02.2019 06:00   17:30 09:00   18:30 06:30   18:00 Féria

Ut 05.02.2019 06:00   17:30 06:30    18:30 06:30   18:00 16:301* Sv. Agáty panny a mučenice - spomienka

St 06.02.2019 06:00   17:30 09:00   18:30 06:30   18:00 Sv. Pavla Mikiho a spoločníkov mučeníkov - Spomienka

Št 07.02.2019 06:00   17:30 09:30   18:30 06:30   18:00 16:301* Féria

Pi 08.02.2019 06:00   17:30 06:30    18:30 06:30   18:00
Sv Hieronyma Emilianiho – ľubovoľná spomienka, alebo
Sv. Jozefíny Bakhity, panny – ľubovoľná spomienka

So 09.02.2019 07:00   17:30 07:00    18:30 06:30   18:00 Panny Márie v sobotu – ľubovoľná spomienka

Ne 10.02.2019
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* Piata nedeľa cez rok

Sväté omše a liturgia po 4. 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




