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Rozdávatelia svätého prijímania

Eucharistia je veľkým darom pre nás všetkých. Aj v našich
farnostiach ju pomáhajú rozdávať mimoriadni rozdávatelia pri sv.
omši alebo našim chorým.

Pri rozdávaní Eucharistie rozlišujeme riadnych a mimo
riadnych rozdávateľov sv. prijímania. Riadnymi sú: biskup, kňaz,
diakon. Títo môžu rozdávať sv. prijímanie kedykoľvek, keď
pokrstení veriaci v stave milosti posväcujúcej o Eucharistiu
rozumne žiadajú.

Potom máme mimoriadnych rozdávateľov sv. prijímania,
ktorí môžu byť ustanovení na jeden prípad (riadnym
vysluhovateľom), na určitý čas (biskupským dekrétom)
a akolytov, ktorí sú liturgickým obradom ustanovení natrvalo.
Ako zo slova mimoriadny rozdávateľ vyplýva, Eucharistiu
rozdávajú, keď ich riadny rozdávateľ touto službou poverí v
prípade momentálneho nedostatku riadnych rozdávateľov
(jednoduchá neprítomnosť na liturgii, choroba alebo nevládnosť,
rôzne pastoračné povinnosti, neprimerané predĺženie slávenia
liturgie).

Minulý týždeň otec biskup Mons. Tomáš Galis ustanovil
z farností Martin a Martin – Sever niekoľkých mužov za akolytov,
preto sme sa rozhodli ich osloviť. Položili sme im 3 otázky:

1. Ako dlho rozdávate sv. prijímanie ako mimoriadny rozdávateľ?
2. Ako ste sa dostali k tejto službe?
3. Otec biskup Vás poveril službou akolytátu. Čo pre Vás táto
služba znamená?

Marián Baleja (Sever)
1. Už bude tomu takmer 20 rokov.
2. V roku 2000 som vo farnosti začal robil civilnú
službu a keďže vtedy pán farár nemal kaplána a bol
na mnohé veci sám, vyvstala potreba prvých
rozdávateľov.
3. Som veľmi rád, že môžem takýmto spôsobom slúžiť vo farnosti,
pomáhať kňazom a donášať chorým a starým Ježiša v Eucharistii.
Som Bohu vďačný a cítim, že ma to samého premieňa.

František Galbavý (Martin)
1. Pán dekan Miloš Jakubík ma v roku 1994 požiadal
o službu mimoriadneho rozdávateľa sv. prijímania vo
Farnosti sv. Martina v Martine.
2. S návrhom p. dekana som súhlasil. Po vybavení
menovania u otca biskupa Rudolfa Baláža ma uviedol
do tejto služby pred farským spoločenstvom počas svätej omše.
3. Je to pre mňa záväzok v láske, pokore a poslušnosti, pomáhať
duchovným otcom v službe farskému spoločenstvu.

Kamil Mužila (Sever)
1. Sv. prijímanie rozdávam 20 rokov.
2. Oslovil ma vtedajší pán farár Marián Holbay, či by
som chcel slúžiť vo farnosti týmto spôsobom.
3. Je to pre mňa nesmierny dar, keď môžem držať
Pána Ježiša v rukách a rozdávať ho mojím bratom
a sestrám. Veľkú radosť prežívam, keď prinesiem eucharistiu
chorým a starým ľuďom, ktorí celý týždeň čakajú na živého Ježiša.

Akolyti s pánom farárom Štefanom Vančom po prijatí ministéria

Marián Zajasenský (Sever)
1. Sv. prijímanie rozdávam ako mimoriadny
rozdávateľ už 10 rokov.
2. Počas miništrovania na svätej omši ma pán kaplán
ustanovil na jeden prípad za mimoriadneho
rozdávateľa. Bolo to vo veľkonočnom období, kedy
rozdávanie sv. prijímania len jedným kňazom trvalo aj 20 minút.
Neskôr som bol ustanovený za mimoriadneho rozdávateľa na
základe biskupského dekrétu.
3. Predovšetkým byť nápomocný kňazom vo farnosti pri slávení
sv. omše, pri rozdávaní sv. prijímania. V prípade potreby odniesť
sv. prijímanie chorým a starým ľuďom, či vyložiť Eucharistiu k
poklone. V  rím, že táto služba mi pomôže neustále zlepšovať a
prehlbovať môj vzťah s Pannou Máriou a s Ježišom prítomným
v Eucharistii.

Imrich Žigo (Sever)
1. Sv. prijímanie rozdávam približne 20 rokov.
2. Na túto službu ma oslovil p. farár Marián Holbay.
Najskôr som nosil Eucharistiu chorým a nevládnym,
domov i do nemocnice a asi od roku 19992000
pomáham rozdávať sväté prijímanie aj pri svätej omši.
3. Pomaly končí moja profesionálna činnosť v nemocnici, ale chcem
naďalej slúžiť najmä chorým a pomáhať im, aj našej farnosti. Som
veľmi vďačný Pánovi, že mi dáva silu a radosť takto slúžiť.

Ďakujeme za odpovede a na záver dodáme, že noví akolyti pri
liturgických sláveniach môžu v prípade poverenia kňazom
vykonávať tieto služby:

rozdávanie svätého prijímania počas svätých omší i mimo nich,
 prinášať Eucharistiu chorým domov a udeľovať viatikum,
 vstupovať do bohostánku k prevzatiu Eucharistie,
 vyložiť a odložiť Oltárnu sviatosť k verejnej poklone,
 viesť adoráciu k Najsvätejšej Oltárnej sviatosti bez záverečného
požehnania,
purifikovať (očistiť) bohoslužobné nádoby po sv. prijímaní.



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

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.

Zapisovanie omší – Zapisovať úmysly svätých omší na
marec, apríl, máj a jún budeme od zajtra, 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.

*Ekumenické stretnutie – V piatok 1. marca 2019 o 16:30
nás bratia evanjelici pozývajú na ekumenický svetový deň
modlitieb žien 2019. Koná sa v modlitebni v Priekope (pri
autoservise – Priekopská 26). Odporúčame účasť veriacim oboch
našich farností.

FarnosťMartin FarnosťMartin - Sever

Uprený pohľad

Uprel oči na svojich učeníkov a hovoril. Bol to veľký zástup –
a veľký zástup vždy prináša rôznorodosť charakterov, motívov, aj
postavenia.

Niektorí určite čakali od Mesiáša iné slová; čakali burcovanie
proti Rímu, zmobilizovanie do boja, prehlasovanie víťazstva,
skrátka – úspech, vládu, pohodlie. No on pozeral na svoj zástup
a blahoslavil chudobných a hladných.. dokonca tých, ktorí nielen
nebudú vládnuť, ale budú vylúčení spomedzi ľudí a zavrhnutí pre
Syna človeka.

A to nečakali. Sú to tí istí, ktorým hovorí beda. Tí istí, čo
povedia o pár chvíľ: „Tvrdá je to reč, kto to môže počúvať?“
Nechcú takého Mesiáša, pre ktorého nebudú uctievaní, ale
hanení. Oni chcú toho, ktorý vyhrá nad cisárom a po ktorého

boku na výslní budú prijímať ovácie. Nie, oni nechcú Mesiáša,
ktorý im prorokuje nenávisť!

Kým vlastne boli títo ľudia „Beda vám“? Boli učeníkmi a boli
sýti, no nedelili sa o jedlo s učeníkmi, čo boli hladní. Smiali sa,
pritom ich bratia vo viere plakali. Ľudia si ich vážili, zatiaľ čo o ich
susedov v dave sa ani neozreli.

Aj my sme učeníci. A preto sa niekedy bojím toho Ježišovho
upreného pohľadu – hlavne, keď som si príliš istá, že mám.
Pretože môj brat možno nemá. Aj vtedy, keď mi ľudia prejavujú
úctu, lebo by som nedala ruku do ohňa za to, že Pán by ma tiež
pochválil. A nie, nezdráham sa smiať... len by som rada pritom
vedela, že sa môžeme smiať všetci. Spolu.

Janka Kopincová

Ježiš s Dvanástimi zostúpil dolu a zastal na rovine i veľký zástup jeho učeníkov a veľké množstvo ľudu z celej Judey i z Jeruzalema aj z
týrskeho a sidonského pobrežia. On uprel oči na svojich učeníkov a hovoril: „Blahoslavení chudobní, lebo vaše je Božie kráľovstvo.
Blahoslavení, ktorí teraz hladujete, lebo budete nasýtení. Blahoslavení, ktorí teraz plačete, lebo sa budete smiať. Blahoslavení budete, keď
vás budú ľudia nenávidieť, keď vás vylúčia spomedzi seba, potupia a ako zlo zavrhnú vaše meno pre Syna človeka. Radujte sa v ten deň a
jasajte, lebo máte veľkú odmenu v nebi! Veď to isté robili ich otcovia prorokom. Ale beda vám, boháči, lebo už máte svoju útechu! Beda
vám, čo ste teraz nasýtení, lebo budete hladovať! Beda vám, čo sa teraz smejete, lebo budete žialiť a plakať! Beda, ak vás budú všetci ľudia
chváliť, lebo to isté robili ich otcovia falošným prorokom!“ Lk 6, 17. 2026

Upratovanie kostola – Ďakujeme tým, ktorí upratovali
kostol minulý týždeň. Tento týždeň poprosíme o upratanie našu
mládež.

*Odpustky – Pri príležitosti sviatku „Katedry sv. Petra,
apoštola“ môže za zvyčajných podmienok získať plnomocné
odpustky ten, kto od štvrtka popoludnia a v piatok navštívi
katedrálny chrám a tam sa pomodlí Otče náš a Verím v Boha.
Zvyčajné podmienky: sv. spoveď (krátko predtým alebo potom),
sv. prijímanie (najlepšie v ten istý deň) a modlitba na úmysel sv.
Otca (stačí Otče náš, Zdravas a Sláva))

*Pozvánka na prednášku  Vo štvrtok 28.2.2019 o 17:00 sa
v priestoroch Biskupského úradu v Žiline uskutoční prednáška
otca Romana Seka na tému Dar odpustenia a zmierenia v rodine.
Prednáška je z cyklu prednášok pre rozVEDENÝCH K BOHU, ale
srdečne pozvaní sú všetci  kňazi, laici, rodinní príslušníci...
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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 18.02.2019 06:00   17:30 09:00   18:30 06:30   18:00 Féria

Ut 19.02.2019 06:00   17:30 06:30    18:30 06:30   18:00 16:301* Féria

St 20.02.2019 06:00   17:30 09:00   18:30 06:30   18:00 Féria

Št 21.02.2019 06:00   17:30 09:30   18:30 06:30   18:00 16:301* Sv. Petra Damianiho, biskupa a učiteľa Cirkvi – ľubovoľná spo.

Pi 22.02.2019 06:00   17:30 06:30    18:30 06:30   18:00 Katedra sv. Petra apoštola - sviatok

So 23.02.2019 07:00   17:30 07:00    18:30 06:30   18:00 Sv. Polykarpa, biskupa a mučeníka - spomienka

Ne 24.02.2019
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* Siedma nedeľa cez rok

Sväté omše a liturgia po 6. nedeli cez rok "C"
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Tlačiareň FORK hľadá pomocnú pracovnú silu na upratovanie
v malej firme na Ľadovni v rozsahu práce do 10 hodín

týždenne. Odmena dohodou, informácie na tel.: 0907 221 718




