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Keďťa niekto udrie po pravom líci

Nebúri sa nám naše vnútro, keď počujeme, že nemáme
odporovať zlu? Naozaj tým pomôžeme dobru? Nespôsobí v istých
prípadoch takýto postoj viac škody ako úžitku? Z vlastných
skúseností vnímame, že ustupovanie malému zlu môže uvoľniť
cestu zlu oveľa väčšiemu.

To, že radu neodporovať zlu nemôžeme brať vždy doslovne,
dosvedčuje na viacerých miestach aj Sväté Písmo. Napríklad aj
Ježiš keď dostal pri výsluchu pred veľradou úder do tváre, slovne
sa ohradil: „Prečo ma biješ?“ Nenastavil druhé líce. Ani Pavol
nebol pri prekážkach pasívny, viac ráz sa obhajoval pred súdom
a nakoniec sa odvolal k cisárovi.

Nasledujúce zamyslenie by sa mohlo volať Neodoslané listy.
Hovorí o oblasti, kde zdržanlivosť v odpovedi má istotne svoj
zmysel. Jeho autorom je kresťanský spisovateľ Gerhard
Engelsberge. Píše: „Časom sa u mňa nazbieral fascikel s listami,
ktoré som písal, ale neodoslal. Vďaka Bohu som ich neodoslal.
Tak súdim, keď sa na ne dnes pozerám. Medzi nimi sú listy,

ktoré boli určené rodine, pánovi dekanovi, biskupovi, klubu
dôchodcov.

Tie listy nie sú zabudnuté. Iba neboli odoslané. Zväčša boli
napísané neskoro večer, kedy som sa utápal v sebaľútosti či sršal
hnevom, kedy svet okolo mňa mi pripadal nepriateľský a ja som
ho chcel urobiť lepším, dokonalejším.

Som rád, že tie listy nezastihli svojho adresáta.“
Dnes listy toľko nepíšeme. Ale zato ešte viac „zahorúca“

komunikujeme. Každý z nás istotne vyslovil alebo napísal slová,
ktorým by sa dnes radšej vyhol.

V tomto smere nám môžu byť usmernením slová toho istého
spisovateľa: „Vždy, keď mám nutkanie ponáhľať sa do reči, som
si zvykol dodržať vlastné pravidlo. Nechaj si čas, kým zdvihneš
telefón alebo kým vhodíš list do schránky. To ťa zvyčajne
ochráni pred kopou zbytočných črepín.“

Peter a Oľga Kurhajcovci

Ježiš povedal svojim učeníkom: „Vám, ktorí ma počúvate, hovorím: Milujte svojich nepriateľov, robte dobre tým, čo vás nenávidia,
žehnajte tým, čo vás preklínajú, a modlite sa za tých, čo vás potupujú!

Tomu, kto ťa udrie po líci, nadstav aj druhé. A tomu, kto ti berie plášť, neodopri ani šaty. Každému, kto ťa prosí, daj a ak ti niekto niečo
vezme, nežiadaj to naspäť. Ako chcete, aby ľudia robili vám, tak robte aj vy im!

Ak milujete tých, ktorí vás milujú, akúže máte zásluhu? Veď aj hriešnici milujú tých, čo ich milujú. Ak robíte dobre tým, čo vám dobre
robia, akúže máte zásluhu? Veď to isté robia aj hriešnici. A ak požičiavate tým, od ktorých to dúfate dostať naspäť, akúže máte zásluhu?
Veď aj hriešnici požičiavajú hriešnikom, aby dostali naspäť to isté.

Ale milujte svojich nepriateľov, dobre robte, požičiavajte a nič za to nečakajte! Tak bude vaša odmena veľká a budete synmi
Najvyššieho, lebo on je dobrý aj k nevďačným a zlým.

Buďte milosrdní, ako je milosrdný váš Otec! Nesúďte a nebudete súdení! Neodsudzujte a nebudete odsúdení! Odpúšťajte a odpustí sa
vám! Dávajte a dajú vám: mieru dobrú, natlačenú, natrasenú, vrchovatú vám dajú do lona. Lebo akou mierou budete merať vy, takou sa
nameria aj vám.“ Lk 6, 2738

Ponuka štúdia

                              •           farské hody s gospelovým koncertom
                                 •          duchovná obnova pre birmovancov
                                  •         letný denný tábor pre deti
                                 •          miništrantský futbalový turnaj
                           •              muzikál „Povolanie pápež“ v Nitre

Vďaka 2% z daní 
sme mohli podporiť 
aktivity našej farnosti 
Martin - Sever

V tomto roku slávime 25. výročie posviacky kostola 
a založenia farnosti. Budeme vďační za každú podporu!

Štefan Vančo, farár a predseda Sever, o.z.

Teologická fakulta Trnavskej univerzity otvára v
akademickom roku 2018/2019 študijné programy: kresťanská
filozofia, katolícka teológia a sociálna práca so zameraním na
rodinu. Záujemcovia o denné alebo externé štúdium sa môžu
prihlásiť do 31. marca 2019.
Viac informácií nájdete na webstránke tftu.sk.

Výzva na opatrnosť

Prosím upozornite svojich farníkov, aby boli opatrní pri kon
takte s podvodníkmi, ktorí už viackrát okradli dôverčivých star
ších ľudí. Často sa vydávajú za priateľov rodinných príslušníkov,
alebo príbuzných, ktorí majú v nemocnici vážneho pacienta a po
trebujú súrnu finančnú pomoc a podobné klamstvá.

 bohuznáma 
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Upratovanie kostola – Za upratovanie kostola veľmi
pekne ďakujeme farníkom z Prednádražia. Na budúci týždeň
prosíme o upratovanie kostola farníkov z Bystričky.

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.

Prvopiatková sv. spoveď – K prvému piatku budeme
spovedať každý deň od 16:30. 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. V stredu budeme spovedať v
Domove dôchodcov na Ľadovni, kde bude aj sv. omša o 9:00.

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.

FarnosťMartin FarnosťMartin - Sever
Upratovanie kostola – má na starosti skupinka č. 4.
Prvý piatok  V týždni máme 1. piatok a 1. sobotu v mesiaci.

Spovedáme 1/2 hod. pred rannými a 1 hod. pred večernými sv.
omšami. Chorých navštívime vo štvrtok. V sobotu vás pozývame
na slávenie fatimskej soboty so zvyčajným programom od 17.45.
Sv. omše budú podľa rozpisu uvedeného vyššie.

Spoveď školákov a pedagógov  Upozorňujeme, že počas
piatkovej sv. omše o 8.00 prednostne spovedáme žiakov
a pedagógov z Katolíckej základnej školy. Ostatní, prosíme,
využite iné príležitosti ku svätej spovedi počas týždňa.

Adorácia vo štvrtok: 17:30  18:30
Adorácia v piatok : 19:00  20:00
Fatimská sobota : 17:45  18:30
*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.

*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 25.02.2019 06:00   17:30 09:00   18:30 06:30   18:00 Féria

Ut 26.02.2019 06:00   17:30 06:30    18:30 06:30   18:00 16:301* Féria

St 27.02.2019 06:00   17:30 09:00   18:30 06:30   18:00 Féria

Št 28.02.2019 06:00   17:30 09:30   18:30 06:30   18:00 16:301* Féria

Pi 01.03.2019 06:00   17:30
06:30    18:30 
08:00    18:30

06:30   18:00 Féria

So 02.03.2019 07:00   17:30 07:00    18:30 06:30   18:00 Panny Márie v sobotu – ľubovoľná spomienka

Ne 03.03.2019
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* Ôsma nedeľa cez rok

Sväté omše a liturgia po 7. nedeli cez rok "C"
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Výrub suchého smreku vo farskom dvore (3)

17. januára sa konalo druhé konanie vo
veci výrubu suchého smreku za prítomnosti
pracovníčky KPÚ Žilina a pracovníčky
mesta Martin. V utorok 19.2.2019 sme po
štou obdržali "súhlas" mesta Martin na vý
rub za podmienok, z ktorých vyberáme:

 výrub bude realizovaný v čase po nadobud
nutí právoplatnosti rozhodnutia do 31.03.2019.
(Z neoficiálnych zdrojov som sa dozvedel, že ten
termín 31.3.2019 je z dôvodu zákonom stanove
ného vegetačného obdobia.)

 Proti tomuto rozhodnutiu je možné podať od
volanie do 15 dní od jeho doručenia.

 Drevná hmota patrí vlastníkovi pozemku.
Odstráni ju žiadateľ na vlastné náklady.

 15.10.2018 bol uhradený správny poplatok 10 €
 V súlade s § 95. zákona ukladá finančnú náh

radu na účet mesta 200 € v termíne do mája 2019.

(S touto sumou som súhlasil preto, lebo alter
natívou, prijateľnou pe pamiatkárov bola vý
sadba troch dvojmetrových líp + dvojročná
starostlivosť. To ani finančne nevychádzalo lac
nejšie. Okrem toho tabuľková, spoločenská
hodnota toho smreku vychádzala na 1.422 € 
ak si dobre pamätám. Pamiatkári tiež súhlasili
s finančnou náhradou, "...vzhľadom k tomu, že v
areáli kostola rastú už vzrastlé stromy a pries
torové možnosti sú obmedzené." )

V tomto rozhodnutí je ešte súhlasné stanovis
ko (súhlas s výrubom) orgánu ochrany prírody
mesta Martin a tiež súhlasné vyjadrenie KOP VF
Miroslava Blahušiaka. Tu sa musím priznať, že
ani za pomoci internetu sa mi nepodarilo zistiť
čo to je to KOP VF :), ktorí tiež obrdžali toto
rozhodnutie.

Kamil Lieskovský, dekan




