Sväté omše a úmysly v kostole sv. Martina v Martine
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+ Milan svokrovci bratia
+ Augustín Sidónia Mária Rudolf Mária
+ Albert Anna
+ František Alžbeta Anton Mária
Za zdravie a božie požehnanie pre Svetlanu a Jána s rodinami a
sestru Stellu
+ rodina Sabová a Lacúšová
Za zdravie a božie požehnanie pre Milana
+ Emília Margita Anna Ondrej Ján Jozef Emil
+ Ján Mária Jozef Mária Ján Pavol Cyril Milan Janka a Jozefína
+ Mikuláš Hlávka – 10. výročie
Za zosnulých farníkov
+ Ján Irena Ján Mária Eduard
+ Mikuláš Marta Viliam Margita Anton Ján Rozália
1. + Ján Oľga Elemír
2. Za zdravie a božie požehnanie pre Vincenciu
Za farníkov
+ Ignác a Elena Polkoví

Krst: Patrícia Pernecká; František Kramár; Nicolas Dotko;
Pohreb: Vlasta Homolová; Božena Horníková; Margita Valocká
Upratovanie kostola – Za
kostola veľmi pekne ďakujeme
Bystričky. Na budúci týždeň
upratovanie kostola farníkov z
Jahodníkov.

upratovanie
farníkom z
prosíme o
Ľadovne a

Katechéza – pre prvoprijímajúce deti a aj
rodičov bude v utorok o 16:30.
Prvopiatková sv. spoveď – K prvému piatku
budeme spovedať chorých a nevládnych
štvrtok a piatok od 9.00 hod. V stredu budeme
spovedať v Domove dôchodcov na Ľadovni
kde bude aj svätá omša o 9:00 hod.
Prvopiatková adorácia – Na prvý 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.

Stretnutie mladých – Pozývame všetkých
dospelých mladých na stretnutie, ktoré bude
na budúcu sobotu o 19:00 na fare.
Požehnanie adventných vencov – Na
budúcu nedeľu si môžete priniesť do kostola
adventné vence na požehnanie.
Zbierka na charitu – Na budúcu nedeľu –
prvú adventnú bude zbierka na charitu. Za
vaše milodary vám v mene núdznych veľmi
pekne ďakujem.
Karneval – Dnes sa bude konať karneval pre
deti a mládež, ktorý sa uskutoční v kasárňach
na severe. Karneval sa začne o 15:00. Do
areálu môžete prichádzať od 14:45 hod a
môžete si so sebou priniesť aj nejaké koláčiky.
Do areálu sa nebude dať prísť autami a je
potrebné zobrať si so sebou občianske
preukazy!!!
Vešpery – Na budúcu nedeľu budú aj Vešpery
o 17:30.

Týždenník farnosti sv. Martina v Martine, nepredajné,
tel: 043-4238414;
mail: mt.mesto@fara.sk
web: martin.fara.sk, reg. číslo: SKO MT 7/92, imprimatur: Mons. R. Baláž, Banská Bystrica 2. 2. 1999, No: 150/99
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Slávnosť Krista Kráľa
34. nedeľa cez rok

26. november 2017
Liturgický kalendár
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1. Adventná nedeľa

Zasvätenie ľudského pokolenia Božskému Srdcu
na slávnosť Krista Kráľa
Modlí sa kňaz – modlí sa ľud
Ježišu, Vykupiteľ ľudského pokolenia, vzhliadni na nás, pokorne kľačiacich
pred tvojím oltárom: Tvoji sme a tvoji chceme zostať. Aby sme sa mohli
s tebou ešte vrúcnejšie spojiť, každý z nás sa dnes dobrovoľne
zasväcuje tvojmu Najsvätejšiemu Srdcu. Mnohí ľudia ťa doteraz
nepoznali, mnohí pohrdli tvojimi prikázaniami a odmietli ťa. Zmiluj sa nad
nimi, dobrotivý Ježišu, a všetkých strhni k tvojmu svätému Srdcu.
Pane, buď kráľom nielen svojim verným, ktorí ťa nikdy neopustili, ale aj
márnotratným synom a dcéram; daj, aby sa čím skôr vrátili do
otcovského domu a nezahynuli hladom a biedou. Pane, buď kráľom i
tým, ktorých od teba odlúčili mylné názory a rozkolníctvo; priveď ich
naspäť do prístavu pravdy a k jednote viery, aby bolo jedno stádo a
jeden pastier. Daruj svojej Cirkvi slobodu a bezpečnosť, všetkým
národom poriadok a pokoj; nech zo všetkých končín zeme zaznieva jeden
hlas: Sláva Božskému Srdcu, ktoré nám prinieslo spásu; jemu česť a
chvála naveky. Amen
Odpustky na Slávnosť Krista Kráľa – Dnes pri svätých omšiach sa bude konať obnova
zasvätenia ľudského pokolenia Najsvätejšiemu Srdcu Ježišovmu. Kto sa zúčastní na
verejnom recitovaní modlitby „Ježišu, Vykupiteľ ľudského pokolenia", môže za obvyklých
podmienok získať úplné odpustky.

Príbeh jednej Duše.
Kráčam rannými, hmlistými ulicami mesta. Vo vnútri
mi ešte zaznievajú slová včerajšej odpustovej
slávnosti: „Neste si vzájomne bremená...“. Z týchto
myšlienok ma náhle vytrhne zvuk mobilného
telefónu. „Sestrička, prosím, príďte, manželovi sa
pohoršilo...“A tak mením svoj plán cesty
a ponáhľam sa do bytu na 2. poschodí. Ostatní
musia chvíľu počkať. Veď im to potom vysvetlím. Pri
dverách ma už čaká preľaknutá pani v pokročilom
veku. Jej manželovi sa v poslednom čase zdravotný
stav prudko zhoršoval. No nikam nechcel ísť.
„Chcem zomrieť doma,“ tak to vždy hovorieval. Keď
som ho zazrela v malej izbe, prišli mi na um jeho
slová a zdalo sa mi, že práve teraz prichádza ten
čas. O týchto manželov sme sa starali už niekoľko
rokov. Boli starší a ich deti bývali ďaleko. Preto očakávali a cenili si našu pomoc. Dnes ráno tu
boli všetci...a napriek tomu zavolali aj mňa. Jednoducho sme sa stali súčasťou ich života. Mohli
sme zdieľať spolu drobné radosti a starosti, ktoré život prináša. Veď naša služba nie je len
o práci, ale predovšetkým o láske. Sadla som si k posteli, na ktorej ležal pán Jozef. Ťažko
a nepravidelne dýchal, no jeho tvár bola pokojná. Príbuzní, trochu nervózni, hľadali svoje
miesto. „Poďte, poďte všetci k nemu. Nebojte sa, nebude mu to prekážať. Teraz nechce byť
sám, „ navrhla som im. Povzbudení, prisadli si k zomierajúcemu. Pán Jozef sa počas života
veľa modlil a nedávno prijal i pomazanie chorých. Teraz už na to nemal síl. Vytiahla som teda
z vrecka ruženec a začala sa nahlas modliť Korunku k Božiemu milosrdenstvu. Pán Jozef zrazu
pootvoril oči. Bol s nami spojený, ešte to vnímal. Po chvíli ich však znovu zavrel. Ťažké
dýchanie utíchlo. Do očí sa i mne tisli slzy. Možno si želať krajšiu smrť? V kruhu rodiny, v kruhu
najbližších, posilnený sviatosťami... Kráčam ulicami mesta.
Vo vnútri mi znejú slová sv. Pavla: „Neste si vzájomne
bremená, a tak naplníte Kristov zákon.“ Myslím, že v našej
službe sa tieto slová často stávajú skutočnosťou. Pomáhať
niesť bremeno, súvisiace so starobou, slabým či opusteným
a v podstate aj ich príbuzným. A tento pocit nás priam ženie
kráčať v ústrety ďalším ľuďom, ktorí sú nám zverení, do ich
vlastných domov, vďaka nášmu poslaniu.
sestrička Štefánia, SAMARITÁN, n. o
Požehnanie adventných vencov – Na rozVEDENÍ K BOHU –
„Víkend pre
budúcu nedeľu si môžete priniesť do kostola rozvedených, ktorí žijú sami“ bude 1. - 3.
adventné vence na požehnanie.
decembra 2017 v rodinkove – Belušské
Vešpery – Na budúcu nedeľu budú aj Vešpery slatiny. Prihlásovací formulár nájdete na
stránke:
rodinkovo.webnode.sk/podujatia-vo 17:30.
rodinkove alebo u Mateja Trizuliaka MS
Z ruín k domovu - Pápežská nadácia ACN 0917137333. Plagát je v predsieni kostola.
– Pomoc trpiacej Cirkvi (známa ako Kirche Email: rozvedeni@rodinabb.sk
in Not) predstaví budúcu nedeľu projekt
záchrany irackých kresťanov „Z ruín k Obchodík Lúčik – vás pozýva na návštevu a
domovu“. Jeho súčasťou bude v dňoch 1. - dáva vám do pozornosti pestrú a zaujímavú
4. 12. 2017 návšteva irackej lekárky, ponuku. Katolícke kalendare na rok 2018,
dominikánky, Larsy Khazmee na Slovensku. liturgucké kalendáre na rok 2018, evanjelium
na rok 2018, betlehemy a mnoho iného
Viac na stránke www.acn-slovensko.org.
vianočného tovaru.

Benefičný koncert – 10. decembra o 16.00 h.
sa vo farskom kostole na Severe uskutoční
benefičný koncert mladého súboru starej
hudby Musica Mysteriosa pod vedením
huslistky Evy Telepčákovej s názvom Mater
Tua. Srdečne pozývame, vstupné je
dobrovoľné, podporíte ním farnosť Martin Sever.“

Mons. Tomáš Galis počas svätej omše na 3.
adventnú nedeľu 17. decembra 2017. Svätá
omša začne o 10.30 h v Kostole
Sedembolestnej Panny Márie v Dulove Farnosť Pruské. Po svätej omši bude
občerstvenie, piesne a prezentácia z Afriky v
miestnom kultúrnom dome. Nácvik piesni
začne o 10.00 h v kostole.

Tanečné divadlo ATak vás srdečne pozýva na
predstavenie novej inscenácie o blahoslavenej
sestre Zdenke Schelingovej – CHCELA BY
SOM LETIEŤ. V tejto hre vystúpia mnohí herci,
ktorých poznáte z televíznej obrazovky TV LUX,
najmä populárny Pavol Danko. Predstavenie sa
uskutoční v sobotu 2. decembra o 17.00 h v kine
1. mája vo Vrútkach. Lístky si možno zakúpiť v
predajni Lúčik alebo objednať na tel. č.: 0908 674
245.

Stromček do kostola – Ak by mal niekto
záujem darovať na vianočnú výzdobu do
kostola veľký strom, prosíme aby sa prihlásil
čo najskôr. Vopred veľmi pekne ďakujeme.

Poďakovanie - Ďakujeme všetkým, ktorí sa
zapojili do tohtoročnej zbierky potravín,
čistiacich a hygienických potrieb v 9
predajniach Tesco. Za 3 novembrové dni sme
vyzbierali 18 ton v hodnote takmer 25 000 eur.
Momentálne prebieha distribúcia do núdznych
Požehnanie koledníkov - Koledníkov
rodín.
Žilinskej diecézy požehná žilinský biskup

Benefičný koncert Mater Tua

