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Povolan ie apoštola

Jedna anekdota hovorí o tom, ako sa stretli zástupcovia
rozličných remesiel a začali sa medzi sebou dohadovať, ktorí z
nich boli prví. „Prví sme boli my,“ prehlásili stolári, „pretože keď
Noe staval koráb, už sme tu museli byť.“ „Musíme vám oponovať“,
tvrdili murári, „pretože keď sa stavala babylonská veža, už sme tu
boli my.“ „Najprvší sme my“, hrdili sa záhradníci, „pretože sa bolo
treba starať o kvety v raji a to sme robili my.“

Zdalo sa, že je rozhodnuté. Tu sa však prihlásili elektrikári a
jednoznačne povedali: „Prví sme tu boli my, pretože keď Pán Boh
povedal: „nech je svetlo,“ my sme už museli mať natiahnuté káble.“

Na prvý pohľad historka, ktorá zosmiešňuje Sväté Písmo. Keď
sa však nad ňou zamyslíme, pochopíme, že to nie je iba vtip, ale
podobenstvo, ktoré skrýva jednu obrovskú pravdu. Prečo? Lebo
sa smeje ľudskej dôležitosti.

Nie sme my, ľudia, náhodou takýmito „božími elektrikármi“?

Nemyslíme si aj my, že bez nás to nepôjde, že Pán potrebuje naše
káble, aby mohol svietiť? „Pane Bože, takto pôjdeš a takto budeš
pôsobiť. My ti to vyznačíme, my ti to ukážeme.“ Aj Cirkev je, zdá
sa, akási pretechnizovaná a prekáblovaná... A v zákulisí počuť
tichý Boží smiech nad touto našou ľudskou dôležitosťou.

Našťastie – keď čítame Sväté Písmo, vidíme, že Pán Boh si pre
šírenie radostnej zvesti o Božom kráľovstve nevyberá
„elektrikárov“, ktorí majú všetko prepočítané a naplánované.

Ako prvých si vyberá rybárov – ľudí, ktorí denne vychádzajú
na more s vedomím, že ich úspech nebude závislý iba od ich umu
a šikovnosti.

Aj my sme pozvaní vrátiť sa k „rybárčeniu“. Učiť sa kráčať
cestou hľadania a objavovania Božích plánov. Ako to hovorí aj
žalmista: „Ukáž mi, Pane, svoje cesty a pouč ma o svojich chodní
koch.“ Peter a Oľga Kurhajcovci

Keď prestal hovoriť, povedal Šimonovi: „Zatiahni na hlbinu a spustite siete na lov!“ Šimon mu odpovedal: „Učiteľ, celú noc sme sa
namáhali, a nič sme nechytili. Ale na tvoje slovo spustím siete.“

Len čo to urobili, chytili také množstvo rýb, až sa im siete trhali. Preto dali znamenie spoločníkom, čo boli na druhej lodi, aby im
prišli pomôcť. Oni prišli a obidve loďky naplnili tak, že sa potápali. Keď to videl Šimon Peter, padol Ježišovi k nohám a povedal: „Pane,
odíď odo mňa, lebo som človek hriešny.“ Hrôza sa totiž zmocnila jeho i všetkých, čo boli s ním, nad úlovkom rýb, ktoré chytili. Takisto
aj Zebedejových synov Jakuba a Jána, ktorí boli Šimonovými spoločníkmi. Tu Ježiš povedal Šimonovi: „Neboj sa, odteraz budeš loviť už
ľudí.“ A keď pritiahli lode k brehu, opustili všetko a išli za ním. Lk 5, 111
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Jakubčatá

Po stredajšom príchode do Martina na nich čakal bohatý
program. Vo štvrtok absolvovali výlet na Šútovský vodopád
a večer stretnutie s mladými nášho spoločenstva eMté, kde sa
medzi sebou formou hier a rozhovorov spoznali. V piatok a sobotu
doobeda mali príležitosť naplno využiť možnosti, ktoré región
Turiec ponúka počas zimy – bežkovanie po trasách v okolí mesta,
aquapark v Turčianskych Tepliciach, či svahy lyžiarskeho
strediska Jasenská dolina. Piatkové poobedie sa nieslo
v duchu nácviku zboru a príprave večerného programu v kostole.
O štvrtej poobede si pripravili stretko s prednáškou o vzťahoch

pre našich mladých. Večer po sv. omši sa mali možnosť veriaci
našej farnosti zúčastniť a započúvať sa do modlitieb chvál, alebo
skúsiť modlitebný chodník, pripravený pod chórom. V sobotu
obohatili svojim spevom večernú sv. omšu o 18:30, po ktorej im
mladí zo spoločenstva eMté pripravili teplú večeru. Rovnako
svojim spevom doprevádzali aj nedeľnú sv. omšu o 10:30. Veríme
že, pobyt v Martine bol obohacujúci ako pre členov spoločenstva
Jakubčatá, tak i našich mladých, či ostatných našich farníkov
o opäť našu farnosť niekedy navštívia.

Text a foto: Lukáš Oravec

Od stredy 30.01. do nedele 03.02. sme v priestoroch pastoračného centra hostili spoločenstvo mladých
študujúcich, či pracujúcich Slovákov v Brne  Jakubčatá



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

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.

Pomazanie nemocných – V pondelok na spomienku
Preblahoslavenej Panny Márie Lurdskej slávime 27. svetový deň
chorých. Pri tejto príležitosti sa pri svätých omšiach bude
udeľovať Sviatosť pomazania nemocných. Preto nech záujemcovia
prídu na omšu vyspovedaní a pripravení. Tí ktorí máte v rodine
chorých alebo nevládnych, preukážte im dobrý skutok a a privezte
ich podľa možnosti na omšu. Zároveň možno získať v tento deň aj
osobitné odpustky.

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.

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

starosti skupinky č. 2 a 3.
Spomienka Panny Márie Lurdskej  V pondelok, na spomienku

Panny Márie Lurdskej, slávime svetový deň chorých. Chceli by
sme zo srdca poďakovať všetkým starkým, chorým a opusteným,
ktorí sa snažia svoj životný údel prežívať s Kristom a obetovať ho
za farnosť alebo za obrátenie hriešnikov. Veľmi cítime vaše
modlitby a obety, ako prinášajú ovocie. Zároveň by sme chceli
poprosiť vás zdravých o modlitbu a podporu pre týchto našich
ľudí, ktorí sú požehnaním pre našu farnosť.
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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 11.02.2019 06:00   17:30 09:00   18:30 06:30   18:00 Preblahoslavenej Panny Márie Lurdskej – ľubovoľ. spomienka

Ut 12.02.2019 06:00   17:30 06:30    18:30 06:30   18:00 16:301* Féria

St 13.02.2019 06:00   17:30 09:00   18:30 06:30   18:00 Féria

Št 14.02.2019 06:00   17:30 09:30   18:30 06:30   18:00 16:301* Sv. Cyrila, mnícha a sv. Metoda, biskupa – Sviatok v Žilinskej
diecéze

Pi 15.02.2019 06:00   17:30 06:30    18:30 06:30   18:00 Féria

So 16.02.2019 07:00   17:30 07:00    18:30 06:30   18:00 Panny Márie v sobotu – ľubovoľná spomienka

Ne 17.02.2019
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* Šiesta nedeľa cez rok

Sväté omše a liturgia po 5. nedeli 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.

Hľadám spoločníčku pre 60  ročnú
invalidnú dôchodkyňu na Košútoch 2.

Odmena dohodou.
Bližšie informácie na tel. 0918 259 323

Adorácia rodín za rodiny
Vo všetkom, čo nás teší aj presahuje, povzbudzuje aj

ohrozuje, je prítomný náš verný Boh. Ten, ktorý každému
zveril vzácne poslanie: byť svätými manželmi i rodičmi, kňaz
mi, bratmi i sestrami... Byť milujúcim človekom. Obrazom Jeho
lásky. On o nás vie, vedie nás, chráni a posilňuje v radostiach i
námahách. Na chvíľu sa zastaviť, pozerať na Neho, počúvať
Ho, hovoriť s Ním je najlepšia cesta, ako toto poslanie naplniť.
Adorácia rodín za rodiny chce byť takýmto zastavením. Zastav
sa spolu s nami aj Ty, spolu s Tvojou rodinou.

Milí priatelia, pozývame vás zapojiť sa do veľkého
duchovného zápasu pre dobro manželstiev a rodín na Slovensku
v celoročnej štafetovej adorácii rodín za rodiny v roku 2019.

Od začiatku tohto roka prebieha po slovenských farnostiach
a rehoľných komunitách nepretržitá adoračná štafeta.

Rodiny a rehoľníci sa spoločne modlia aj za úspešnú prípra
vu, priebeh a misiu Národného pochodu za život 2019. Prosia,
aby sa každá rodina stávala čím bezpečnejším a láskyplnejším
miestom pre vznik nového ľudského života, jeho rast aj ochranu
pred každým nebezpečenstvom, ako aj miestom, kde sa každý
cíti prijatý a milovaný od počatia až po prirodzenú smrť.

V našom meste prebehne adorácia rodín vo farskom kostole
sv. Martina 14. marca od 8:00 do 20:00 hod. Potrebujeme nájsť
minimálne 12 rodín, ktoré si nájdu čas v konkrétnu jednu
hodinu na adoráciu pred Najvätejšou Sviatosťou Oltárnou.
Adorácie sa môže zúčastniť celá rodina, prípadne rodičia, deti,
starí rodičia prípadne každý, komu na rodinách záleží..

Zapísať sa, s uvedením kontaktov, môžete na hárok v
kostole, prípadne cez stránku www.adoraciarodin.sk, kde
môžete dočítať o celej adorácii viac. Bližšie informácie Vám radi
poskytneme aj na čísle 0907 730 375 prípadne emailom
morlicky@marticonet.sk

Michal a Katka Orlickí, koordinátori




