
PPP RRR OOO GGG RRR AAA MMM    BBB OOO HHH OOO SSS LLL UUU ŽŽŽ III EEE BBB    FFF AAA RRR NNN OOO SSS TTT III    BBB AAA BBB ÍÍÍ NNN  

JUBILEJNÝ ROK SVÄTÉHO MARTINA, 
PATRÓNA NÁŠHO BISKUPSTVA                                                        

2016  - 2017 
Svätý Martin, oroduj za nás.  

Týždeň  50. DNES:  TRETIA ADVENTNÁ NEDEĽA 12. 12. 2016 –  18.12. 2016 

    „Buďte svätí, lebo ja som svätý.“ (1Pt 1, 16) 
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DEŇ LITURGICKÝ KALENDÁR ÚMYSEL SV. OMŠE ČAS SV. 
SPOVEĎ 

INÉ PODUJATIE 

PONDELOK 

12. 12. 16 

PREBLAHOSLAVENÁ PANNA  

MÁRIA GUADALUPSKÁ, ĽUB.SPOM. 

+ Alexander Babinský, rodičia, 

r.Ovšiakova, Mária Vargová 
17.00 16.30 

 

UTOROK 

13. 12. 16 

SV. LUCIA, PANNA A MUČENICA, 

SPOMIENKA 

    

STREDA 

14. 12. 16 

SV. JÁN Z KRÍŽA, KŇAZ A UČITEĽ 

CIRKVI, SPOMIENKA 

+ rod. Babinska, 

Tomaňova, Jancekova 
17.00 16.30 

 

ŠTVRTOK  

15.12. 16 

FÉRIA 

 

+ rod. Bohucka, 

Matysova 
17.00 

14.30-
16.00 

 

 PIATOK  

16. 12. 16 

FÉRIA 

 

+ Šimon Smidžár, rodičia, 

Alexander Babinský a rod. 
17.00 16.30 

 

SOBOTA   

17. 12.  16 

FÉRIA 

 
   

 

NEDEĽA 
18. 12. 16 

ŠTVRTÁ ADVENTNÁ 

NEDEĽA 

 Na úmysel 
 
Za veriacich 

7.00 
10.00 
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DEŇ LITURGICKÝ KALENDÁR ÚMYSEL SV. OMŠE ČAS 
SV. 
SPOVEĎ 

INÉ PODUJATIE 

PONDELOK 

12. 12. 16 

PREBLAHOSLAVENÁ PANNA  

MÁRIA GUADALUPSKÁ, ĽUB.SPOM. 

 
 

  

UTOROK 

13. 12. 16 

SV. LUCIA, PANNA A MUČENICA, 

SPOMIENKA 

+ rod. Brníkova, Paľova 
17.00 16.30 

 

STREDA 

14. 12. 16 

SV. JÁN Z KRÍŽA, KŇAZ A UČITEĽ 

CIRKVI, SPOMIENKA 

    

ŠTVRTOK  

15.12. 16 

FÉRIA 

 

+ Ľubica Lipničanova, 

Peter Kušnierik 
17.00 14.30-

16.00 

 

 PIATOK  

16. 12. 16 

FÉRIA 

 

 
 

  

SOBOTA   

17. 12.  16 

FÉRIA 

 

+ Milan Paľo 
18.00  

 

NEDEĽA 
18. 12. 16 

ŠTVRTÁ ADVENTNÁ 

NEDEĽA 
Na úmysel 8.30 

  

Oznamy: Modlitebná iniciatíva za Európu v rámci predsedníctva Slovenska v Rade Európy.  

              Tento týždeň sa modlíme za  ŠPANIELSKO. 

 V utorok je vo farskom kostole v Babíne vystavená Sviatosť Oltárna pri príležitosti 
Večnej diecéznej poklony Najsvätejšej Sviatosti Oltárnej. Sviatosť Oltárna bude vystavená  

o 11,00 a odložená bude o 15,00. Vo Vasiľove od 14,00 do 17,00. 

 Sv. spoveď pred Vianočnými sviatkami bude v našej farnosti vo štvrtok 15.12.2016 Babín i Vasiľov    
od  14.30 hod.  do 16.00 hod. 

 DNES O 12.30 HOD. JE STRETNUTIE BIRMOVANCOV V BABÍNE V KOSTOLE. ÚČASŤ VŠETKÝCH JE 

POVINNÁ. 

 Upratovanie  kostola   : Babín :    251 - 266 
          Vasiľov:  Katarína Jureková, Jana Kytková, Jana Kramarčíková, 

                                                       Monika Gruchaľáková, Jozefína Jurkyová, Mária Špaglová   

Želám Vám radostné prežívanie nedele a požehnanie do nastávajúceho týždňa! 
 
 



 
Zamyslenie na 5. týždeň Jubilejného roku sv. Martina 

BOŽÍ SYN  – VZOR SVÄTOSTI 

Pôvodný zámer nebeského Otca urobiť človeka účastným na 

svojej svätosti a nekonečnej blaženosti narušil hriech Adama. On 

poškodil našu podobnosť s Bohom a znesvätil ľudskú bytosť. Kde 

je hriech, tam je neprítomná svätosť. Hriech našich prarodičov 

však nezrušil Božie povolanie človeka k svätosti a k účasti na 

živote v Najsvätejšej Trojici.  

Prekážkou tohoto stále trvajúceho povolania bol hriech. Človek potreboval 

vykúpenie, ktorým by sa hriech odstránil, aby ľudia mohli opäť nastúpiť na cestu 

svätosti. Božia svätosť a láska vykúpila človeka veľkonočným tajomstvom po-

žehnanej smrti a zmŕtvychvstania Božieho Syna Ježiša Krista. On otvoril ľuďom 

cestu k svätosti a uschopnil ich čerpať svätosť z prameňov spásy. 

O zástoji Ježiša Krista v diele znovuposvätenia človeka hovorí Lumen 

gentium tieto slová: „Pán Ježiš, božský Učiteľ a vzor všetkej dokonalosti, hlásal 

všetkým svojim učeníkom bez rozdielu v každom životnom postavení svätosť 

života, ktorej on sám je pôvodcom a zavŕšením: „Vy teda buďte dokonalí, ako je 

dokonalý váš nebeský Otec“ (Mt 5,48). Všetkým totiž poslal Ducha Svätého, aby 

ich vnútorne pobádal milovať Boha z celého srdca, z celej duše, zo všetkej mysle 

a zo všetkej sily svojej (porov. Mk 12,30), a aby sa milovali navzájom, ako ich 

miloval Kristus (porov. Jn 13,34; 15,12). Kristovi vyznávači od Boha povolaní a v 

Pánu Ježišovi ospravedlnení, nie podľa svojich skutkov, ale podľa jeho vôle a mi-

losti, stali sa krstom viery naozaj dietkami Božími  a účastnými Božej prirodze-

nosti, a teda tým sa vskutku stali svätými. Podľa tejto svätosti, ktorej sa im 

dostalo, majú s pomocou Božou aj žiť a ju zdokonaľovať. Apoštol ich napomína, 

aby žili „ako sa patrí na svätých“ (Ef 5,3) a osvojili si „ako Boží vyvolenci, svätí a 

milovaní, hlboké milosrdenstvo, láskavosť, pokoru, miernosť a trpezlivosť“ (Kol 

3,12), a tak prinášali ovocie Ducha vo svätosti (porov. Gal 5,22; Rim 6,22). 

Keďže sa však všetci v mnohom prehrešujeme (porov. Jak 3,2), neprestajne 

potrebujeme Božie milosrdenstvo a musíme sa každodenne modliť: „A odpusť 

nám naše viny“ (Mt 6, 12).“ (LG, 40) 

 

Svätý Martin, oroduj za nás. 

 

Z knihy: Mons. Štefan Sečka, Mons. Pavol Janáč: NAŠA CESTA SVÄTOSTI 



 

ADVENTNÝ POHYB V ÚSTRETY KRISTOVI 

Cirkev nám Adventom nanovo oznamuje príchod Božieho Syna. Jej dobrá zvesť 
o Kristovom príchode medzi nás zaznieva z celého slávenia Adventu. Zvesť o tom, že 
pred dvetisíc rokmi prišiel Kristus na svet, nie je stará, ale večne nová, trvajúca cez 

veky. Je novou nielen pre tých, ktorí ešte o nej nepočuli, ale aj pre nás, lebo sme ju ešte, 
ako sa zdá, dodnes naplno neprežili a možno ani nezobrali na vedomie. Je nová aj preto, 
lebo obnovuje tých, ktorých hriech a zábudlivosť uvrhli do stariny života. Je nová aj 

preto táto zvesť o Kristovom príchode, lebo nám môže a chce vždy čosi nové o ňom 
odovzdať.  

Nik z nás ešte neobsiahol plnosť tajomstva o Kristovi, o jeho príchode a o jeho prebývaní medzi 

nami. Zdá sa, že aj na Slovensku vieme o ňom ešte veľmi málo. Často žijeme a správame sa, ako 
keby sme ešte nepočuli o tom, že prišiel a že je tu. Nová zvesť o Pánovom príchode sa opakuje pre 
tých, ktorí prepočuli, nestihli zaevidovať, alebo aj zabudli nato, že prišiel. Nové ohlasovanie novej 

zvesti oživuje pamäť našej viery a dáva do pohybu ducha, aby sa ponáhľal ku Kristovi, k jeho 
jasliam i k jeho krížu. 

Adventná zvesť o príchode Pána Ježiša znie nanovo preto, aby sme sa všetci dali do pohybu. Nie do hocijakého, 

ale do rýchleho pohybu. V ústrety Kristovi sa treba poponáhľať. V tomto výraze treba vnímať dva významy. Prvý, že 
to robíme neodkladne, hneď. Pohotovo reagujeme na oznámenie a neváhame. Druhý význam je v tom, že náš pohyb 
k Ježišovi je náhlivý, zrýchlený. 

Za Ježišom Kristom sa nám treba v Advente poponáhľať. Jednak preto, že jeho veľkosť, význam a dobrodenie 
pre nás neznesú odkladu. Ísť pomaly a ťarbavo by znamenalo veľkú ujmu a škodu, bola by to pre nás strata 
prospechu z Krista. Treba sa nám poponáhľať aj preto, aby sme k nemu nedošli neskoro, keď už dvere budú 
zatvorené. Poponáhľajme sa všetci, aby sme k nemu prišli ešte pred smrťou, o ktorej nevieme kedy bude. 

Ešte sa na chvíľu pristavme pri samotnom pohybe smerom ku Kristovi. Ide o trojaký pohyb, ktorý nám treba vy-
konať, aby sme k nemu došli: pohyb mysle, srdca i tela..  

Prvý pohyb je pohyb našej mysle. Pohyb rozumu nie je nič iné, ako poznávanie jeho náuky - štúdium Kris-
tovho tajomstva. Rozmýšľanie o ňom je pohybom, ktorý nás privádza ku Kristovi. Ak sa neuskutoční tento pohyb 
mysle, nemôžu sa uskutočniť ani ďalšie dva.  

Druhý pohyb je pohyb nášho srdca k Pánu Ježišovi podľa jeho slov: „Lebo kde je tvoj poklad, tam bude aj 
tvoje srdce.” (Mt 6, 21) Tento pohyb srdca nie je nič iné, ako úprimná láska ku Kristovi. Krokmi na tejto ceste, či 
lepšie povedané skokmi, sú naše dobré skutky, ako ovocie zachovávania prikázaní. Pohybom srdca za Kristom je 
predovšetkým naše úprimné pokánie. Adventnému pokániu pred Vianocami nesvedčí odkladanie na poslednú chvíľu! 

Tretím pohybom nech je pohyb aj nášho tela, celej našej bytosti, celého nášho ja. Ide o priestorový 
i duchovný pohyb človeka ku Kristovi. To je ten pohyb, keď ideme napríklad do kostola, alebo aj ten, keď ideme 
s láskou slúžiť bratom, napríklad do nemocnice ku chorým. Pohybom nášho tela i ducha ku Kristovi je všetka naša 
činnosť, ktorou sa usilujeme robiť dobro, uskutočňovať lásku.  

Ešte treba hovoriť o tom, kde sa nám treba ponáhľať, kde ísť, kde nasmerovať náš pohyb v Advente. Ide totiž 
o to, aby sme Ježiša hľadali tam, kde je a nešli za ním tam, kde ho niet. Lebo aj to niektorí robia. Prichádza mi na 
myseľ poznámka anjela na adresu ženám po Kristovom vzkriesení: „Prečo hľadáte živého medzi mŕtvymi? Niet ho 
tu. Vstal z mŕtvych.” (Lk 24, 5-6) Aj tieto ženy z evanjelia, čo hľadali Krista v hrobe, aj tamtých - pastierov, 
nasmerovali anjeli na miesta, kde Krista možno nájsť, stretnúť, byť s ním. „Dnes sa vám v Dávidovom meste narodil 
Spasiteľ Kristus Pán.” (Lk 2, 11) V Dávidovom meste - rozumej v Betleheme. A anjeli ešte pridali znamenia - znaky, 
podľa ktorých ho nájdu. „A toto vám bude znamením: Nájdete dieťatko zavinuté do plienok a uložené v jasliach.” 
(Lk 2, 12) 

Nám všetkým, ktorým zvesť o Ježišovi, tá nová a obnovujúca zvesť, dáva do pohybu myseľ, srdce i telo, nám 
všetkým Cirkev ukazuje miesto i znak, podľa ktorého ho nájdeme. Miestom, našim Betlehemom je kostol, znakom 
v ktorom objavíme a nájdeme Krista je konsekrovaný Chlieb a Víno - najsvätejšia Eucharistia. A ak hľadáme aj 
jasle, spoznáme ich v oltári nášho Pána. Eucharistia je Živý medzi živými. Eucharistia je Kristus uprostred svojich 
veriacich. Len v spoločenstve učeníkov - v Cirkvi - ho možno hľadať a nájsť. A tak náš pohyb, náš beh za Kris-
tom v Advente, je nasmerovaný do Cirkvi a do jej srdca - k Najsvätejšej Eucharistii.  

Ťah za Kristom krásne ilustruje príklad svätého apoštola Pavla. V Liste Filipanom opísal reakciu dobrej zvesti 
o Kristovi vo svojom živote. Takto ho dala do pohybu správa o príchode Krista: „Ale čo mi bolo ziskom, kvôli 
Kristovi pokladám za stratu. A vôbec všetko pokladám za stratu pre vznešenosť poznania Krista Ježiša, môjho Pána. 
Preň som všetko stratil a pokladám za odpadky, aby som získal Krista a našiel sa v ňom bez vlastnej spravodlivosti, 
ktorá je zo zákona, ale s tou, ktorá je skrze vieru v Krista - spravodlivosťou z Boha, založenou na viere -, aby som 
poznal jeho, moc jeho zmŕtvychvstania a účasť na jeho utrpení tým, že sa mu pripodobním v smrti, aby som tak 
nejako dosiahol aj vzkriesenie z mŕtvych. Nie že by som ho už bol dosiahol, alebo že by som už bol dokonalý, ale 
bežím, aby som sa ho niekedy zmocnil, ako sa aj Kristus Ježiš zmocnil mňa. Bratia, ja si nenamýšľam, že som sa už 
zmocnil. Ale jedno robím: zabúdam na to, čo je za mnou, a uháňam za tým, čo je predo mnou. Bežím k cieľu, za 
víťaznou cenou Božieho povolania zhora v Kristovi Ježišovi.” (Flp 3, 7-14) 

Mons. Pavol Janáč 

 


