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JUBILEJNÝ ROK SVÄTÉHO MARTINA, 
PATRÓNA NÁŠHO BISKUPSTVA                                                        

2016  - 2017 
Svätý Martin, oroduj za nás.  

Týždeň  52. DNES:  SLÁVNOSŤ NARODENIA PÁNA 26. 12. 2016 –  1. 1. 2017 

    „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 

26. 12. 16 
SV. ŠTEFAN, PRVOMUČENÍK 
DRUHÝ VIANOČNÝ SVIATOK  

Na úmysel 
 
Na úmysel 

7.00 
10.00 

 
 

UTOROK 

27. 12. 16 

SV. JÁN, APOŠTOL A EVANJELISTA     

STREDA 

28. 12. 16 

SV. NEVINIATKA, MUČENÍCI 

 

+ Jozef Juričák, Jozef 

Janidžár a Marcel Papák 
17.00  

 

ŠTVRTOK  

29.12. 16 

PIATY DEŇ V OKTÁVE NARODENIA 

PÁNA 

 
 

  

 PIATOK  

30. 12. 16 

SVÄTEJ RODINY JEŽIŠA, MÁRIE 

A JOZEFA  

+ Vendelín 
 Zemenčík 17.00  

 

SOBOTA   

31. 12.  16 

SIEDMY DEŇ V OKTÁVE 

NARODENIA PÁNA  

Za dobrodincov 
kostola a farnosti 8.00  

+ pobožnosť na 
konci roka 

NEDEĽA 
1. 1. 17 

SLÁVNOSŤ PANNY MÁRIE 

BOHORODIČKY, 
PRIKÁZANÝ SVIATOK 

 Na úmysel 
 
Za veriacich 

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

INÉ PODUJATIE 

PONDELOK 

26. 12. 16 
SV. ŠTEFAN, PRVOMUČENÍK 
DRUHÝ VIANOČNÝ SVIATOK  

Na úmysel 
8.30 

  

UTOROK 

27. 12. 16 

SV. JÁN, APOŠTOL A EVANJELISTA + Michal Kytka 
(30.deň) 17.00  

 

STREDA 

28. 12. 16 

SV. NEVINIATKA, MUČENÍCI 

 
Sobášna sv. omša 14.00 

 Matejko  
- Maťaťová 

ŠTVRTOK  

29.12. 16 

PIATY DEŇ V OKTÁVE NARODENIA 

PÁNA 

+ rod. Chalupova, 
Oščadnicka 17.00  

 

 PIATOK  

30. 12. 16 

SVÄTEJ RODINY JEŽIŠA, MÁRIE 

A JOZEFA  

 
 

  

SOBOTA   

31. 12.  16 

SIEDMY DEŇ V OKTÁVE 

NARODENIA PÁNA  

Za dobrodincov 
kostola a farnosti 9.30  

+ pobožnosť na 
konci roka 

NEDEĽA 
1. 1. 17 

SLÁVNOSŤ PANNY MÁRIE 

BOHORODIČKY, 
PRIKÁZANÝ SVIATOK 

Na úmysel 

8.30 

  

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

              Tento týždeň sa modlíme za  TALIANSKO. 

 Vianočná ofera:  25.12. – nedeľa – kňaz, 26.12.  - pondelok -  organisti 
    1. 1.  -   nedeľa - kostolník, 6. 1.    – piatok -  miništranti 

 Požehnanie nových domov bude na požiadanie podľa dohody v niektorý deň po Novom roku.  
 Upratovanie  kostola   : Babín :    286 - 306 

          Vasiľov:  Július Kytka, Jana Špaglová, Ivana Kotúľová 

        Mária Jadroňová, Helena Jurkyová, Helena Maťovčíková 

 

Želám Vám radostné prežívanie nedele a požehnanie do nastávajúceho týždňa! 
 
 
 



Zamyslenie na 7. týždeň Jubilejného roku sv. Martina 

JEŽIŠ KRISTUS – CESTA K SVÄTOSTI 
Boh, ktorý nás povoláva k svätosti a dokonalosti života, nás nenechal 

blúdiť. Ten, ktorý pre nás stanovil cieľ života, ukázal nám aj cestu, ktorou 

sa k cieľu dostaneme. Je len jediná cesta k svätosti nášho života, a tou 

cestou je Ježiš Kristus. Hoci jestvuje len jediná cesta k svätosti - Kristus, 

predsa niekedy hovoríme aj o cestách. Chce sa tým naznačiť, že jestvuje 

zároveň rozličnosť spôsobov, akými sa po jedinej ceste kráča. Sú tri hlavné 

spôsoby pohybu po ceste svätosti: poslušnosť prikázaniam, uskutočňovanie 

blahoslavenstiev a vernosť svedomiu.  

Keď sa povie cesta, naznačuje sa tým hneď viac skutočností. V prvom rade sa tým rozu-

mie smer, ktorým sa treba uberať. Druhou skutočnosťou vo význame slova cesta je priestor 

pre uskutočňovanie pohybu. Treťou skutočnosťou je sám pohyb, ktorým sa človek dostáva k 

cieľu. Kristus sám o sebe vyhlásil: „Ja som cesta, pravda a život. Nik nepríde k Otcovi, iba 

cezo mňa.“ (Jn 14,6) v tomto jeho výroku sa nachádzajú všetky tri významy slova cesta. Ak 

sa sám nazval cestou, chcel tým v prvom rade naznačiť nenahraditeľný význam svojej osoby 

pre uskutočnenie zmyslu nášho života, ktorým je blažený život s Bohom v nebi - večná 

spása. Kristus ako cesta je ukazovateľom smeru nášho života. On sám je spojnicou medzi 

človekom a Bohom. Jeho sväté človečenstvo je cesta prichádzania Boha do nášho srdca, ale 

zároveň cesta nášho prístupu k Bohu. Kristovo podobenstvo o ceste treba rozumieť aj tak, 

že je aj spôsobovateľom samotného pohybu človeka k nebeskému Otcovi. 

Kristove slová „pravda“ a „život“, ktoré v citovanom výroku spojil s „cestou“ dopĺňajú 

plnosť významu Krista ako cesty svätosti. Slovo „pravda“ je obrazom svetla viery, bez kto-

rého je pohyb človeka po ceste nemožný. Len v jase Kristovej pravdy možno kráčať po ceste 

spásy. Výraz „život“ je vyjadrením jednak energie nevyhnutnej k pohybu, ale aj samotného 

cieľa cesty. Pán Ježiš je nám aj silou, ktorá nám umožňuje kráčať, a je aj cieľom, ku kto-

rému sa uberáme, podľa jeho slov: „Ja a Otec sme jedno.“ (Jn 10,30) 

Kráčať po ceste svätosti nie je teda nič iné, ako žiť s Kristom a podľa Krista. S Kristom 

žijeme, ak sme s ním zjednotení milosťou posväcujúcou. Podľa neho žijeme, ak sa riadime 

jeho svätou vôľou. Ona je pre nás normou mravnosti a určuje spôsob ľudského konania. 

Presnejšie povedané, to sú jeho prikázania, jeho celé evanjelium. Ísť po ceste, ktorou je 

Kristus, znamená toľko, ako verne zachovávať Božie prikázania. V tomto zmysle chápal výz-

nam Krista ako cesty aj svätý Pavol apoštol: „A ešte vznešenejšiu cestu vám ukážem. Keby 

som hovoril ľudskými jazykmi aj anjelskými, a lásky by som nemal ... ničím by som nebol." 

(1Kor 12,21; 13,1,2) Prikázania sú cestou a láska, ktorá „spočíva v tom, že zachovávame 

jeho prikázania" (1Jn 5,3), je pohybom na tejto ceste k Bohu. Svätý Augustín to takto 

vyjadril: „Do neba sa nejde nohami, ale láskou.“ Uznať Božie prikázania a prijať ich je byť 

na ceste. Zachovávať ich a konať podľa nich je kráčať po ceste. Nie vždy sa nám podarí 

verne zachovať Božie prikázania. Prídu aj slabosti i pády. Ale svätý Tomáš Akvinský múdro 

radí: „Lepšie je ísť kuľhavo po ceste, ako zísť z cesty.“ 

Svätý Martin, oroduj za nás. 

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

 

  



VVIIAANNOOČČNNÝÝ  PPOOZZDDRRAAVV  VVEERRIIAACCIIMM  
DDrraahhíí  vveerriiaaccii!!  

Niekedy nás môže napadnúť otázka, prečo slávime Vianoce? 

Na slávenie Vianoc máme mnoho dôvodov, ale najhlavnejší je, 

aby sme znovu zobrali na vedomie Pánovu prítomnosť a 

prispôsobili sa jej. V tomto totiž spočíva viera vo vianočné 

tajomstvo. „Slovo sa stalo telom a prebývalo medzi nami.“ (Jn 

1, 14) V Kristovi je Boh tu, u nás a s nami. Natoľko sme uverili, 

nakoľko to berieme na vedomie a sa podraďujeme tejto 

skutočnosti.  

Takto reagovali na Ježišove narodenie aj prví účastníci Vianoc. Dosvedčuje to ži-

vot Panny Márie, Jozefa, pastierov a všetkých, čo prišli do styku so zvesťou         o 

Ježišovom narodení a uverili. Ich život sa rozvíja a uskutočňuje už len pod dojmom 

tejto skutočnosti. Ježiš je tu. Podľa toho sa správajú, plánujú, žijú.  

Naším nešťastím, nedostatkom našej viery je práve opak. V kostole spievame  a 

vyznávame, že sa nám narodil Kristus, že v Ježišovi je Boh tu, medzi nami. Ale 

v našom živote to skoro ani neberieme na vedomie a ešte menej sa tomuto faktu pri-

spôsobujeme. Svoj život organizujeme ako keby tu Ježiša vôbec nebolo.  

Preto každoročne znova slávime sviatky Pánovho narodenia, aby sme zobrali živo 

na vedomie, že Kristus je tu, že žije s nami, býva medzi nami, a hlavne, aby sme sa 

tejto skutočnosti prispôsobili. Podriaďme tomuto faktu svoje záujmy, svoj program, 

podujatia, práce, celý svoj život. Ak je Kristus tu, prispôsobme mu náš život 

v rodinách, naše správanie medzi ľuďmi a všetko naše konanie.  

Každé slávenie Vianoc je akoby nové narodenie Krista medzi nami, nové sprí-

tomnenie jeho osoby. Ak nás teda Ježiš týmto novým sprítomnením na oltári 

ovplyvní, a my sa pousilujeme prispôsobiť jeho prítomnosti medzi nami, potom mô-

žeme povedať, že sa pre nás Kristus znovu narodil. Slávenie Vianoc bude tak nielen 

novým narodením Krista pre nás, ale aj nové narodenie nás pre Krista. 

Prežívajme teda tohoročné Vianoce i celý ďalší život v znamení jeho prísľubu: 

„Ja som s vami po všetky dni až do skončenia sveta.“ (Mt 28 ,20) 

Želám Vám všetkým plnú vianočnú radosť z Pánovej prítomnosti, aby ste mohli 

so žalmistom v srdci povedať: „Pre mňa je slasťou byť v Božej blízkosti.“ (Ž 73, 28) 

  

 Marián Pánik, duchovný otec farnosti 
 


