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JUBILEJNÝ ROK SVÄTÉHO MARTINA, 
PATRÓNA NÁŠHO BISKUPSTVA                                                        

2016  - 2017 
Svätý Martin, oroduj za nás.  

Týždeň  49. DNES:  DRUHÁ ADVENTNÁ NEDEĽA 5. 12. 2016 –  11.12. 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 

5. 12. 16 

FÉRIA + František Adamica 

a rodičia 
17.00 16.30 

 

UTOROK 

6. 12. 16 

FÉRIA 

SV. MIKULÁŠ, BISKUP, ĽUB.SPOM. 

    

STREDA 

7. 12. 16 

SV. AMBRÓZ, BISKUP A UČITEĽ 

CIRKVI, SPOMIENKA 

+rod.Kurčinova, 

Babinska,Rudolf Baďura 
17.00 16.30 

 

ŠTVRTOK  

8.12. 16 

NEPOŠKVRNENÉ POČATIE PANNY 

MÁRIE, PRIKÁZANÝ SVIATOK 

Na úmysel 

 

Za veriacich farnosti 

7.00 
 

18.30 

  

 PIATOK  

9. 12. 16 

FÉRIA 

 

+ Marek Kotúľ, rod. Kotúľova, 

Lipničanova, Brníkova 
17.00 16.30 

 

SOBOTA   

10. 12.  16 

FÉRIA 

 
   

 

NEDEĽA 
11. 12. 16 

TRETIA 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 

5. 12. 16 

FÉRIA  
 

  

UTOROK 

6. 12. 16 

FÉRIA 

SV. MIKULÁŠ, BISKUP, ĽUB.SPOM. 

+ rod. Baraniakova, 
Gočalova, Šťastna 17.00 16.30 

 

STREDA 

7. 12. 16 

SV. AMBRÓZ, BISKUP A UČITEĽ 

CIRKVI, SPOMIENKA 

    

ŠTVRTOK  

8.12. 16 

NEPOŠKVRNENÉ POČATIE PANNY 

MÁRIE, PRIKÁZANÝ SVIATOK 

+ Jozef a Mária 

 Škombár  
17.00  

 

 PIATOK  

9. 12. 16 

FÉRIA 

 

 
 

  

SOBOTA   

10. 12.  16 

FÉRIA 

 

+ rod. Kotúľova, 

 Kupčova 
17.00 16.30 

 

NEDEĽA 
11. 12. 16 

TRETIA ADVENTNÁ 

NEDEĽA 
Na úmysel 8.30 

  

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

              Tento týždeň sa modlíme za  SPOJENÉ KRÁĽOVSTVO. 

 Jesenná zbierka na charitu minulú nedeľu bola 710,-€ ( B: 450,-€, V: 260,-€)                 

  Tento týždeň v stredu, v piatok a sobotu sú zimné kántrové dni. Obsah týchto dní je: Príchod 
Kristovho kráľovstva do rodín, duchovná obnova rodín a pokoj vo svete. 

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

 Upratovanie  kostola   : Babín :    235 - 250 

          Vasiľov:  Jana Baraniaková, Mária Žofajová, Petra Romanová, 
                                                       Mária Bereňová, Helena Kotúľová, Soňa Pápežová   

Želám Vám radostné prežívanie nedele a požehnanie do nastávajúceho týždňa! 
 
 
 



PANNA MÁRIA - NEPOŠKVRNENÁ A SVÄTÁ 

Článok viery o nepoškvrnenom počatí Panny Márie vyhlásil Svätý Otec Pius IX. 

V bule Ineffabilis doslovne uvádza: „Učenie, že blahoslavená Panna Mária v prvom 

okamihu svojho počatia ostala zvláštnym darom milosti a výsadou všemohúceho Boha, 

pre zásluhy Ježiša Krista, Vykupiteľa ľudského pokolenia, uchránená od každej škvrny 

dedičného hriechu, je Bohom zjavené, a preto ho musia veriaci pevne a stále veriť.“ 

(ES, 2803n) 

Pravda viery o nepoškvrnenom počatí Panny Márie vyrastá z Božieho zjavenia, 

ktoré sa uchovalo tak vo Svätom písme, ako aj v Posvätnom podaní. Za základ biblic-

kého svedectva sa berie text z Anjelovho pozdravenia Panne Márii: „Zdravas, milosti 

plná, Pán s tebou.“ (Lk 1, 28), a prísľub Vykupiteľa v Knihe Genezis - Protoe-

vanjelium. (Gn 3, 5) 

Nepoškvrnené počatie Panny Márie treba chápať ako mimoriadny dar, ktorým ju Kristus sám vykúpil a 

uchránil od Adamovej viny. Zdôrazňuje sa pritom účinnosť budúcich zásluh Vykupiteľa, pre ktoré mala byť jeho 

matka uchránená od poškvrny hriechu. Bolo to totiž veľmi vhodné, aby matka Vykupiteľa nebola zasiahnutá 

vinou hriechu. Nepoškvrneným počatím Boh pripravil Máriu na najvznešenejšiu úlohu - na Božie materstvo. So 

zdôrazňovaním pravdy o nepoškvrnenom počatí Panny Márie sa spája aj náuka o tom, že v Panne Márii neboli 

ani náklonnosti k zlému, a že sa nikdy nedopustila nijakého osobného hriechu, či už ťažkého, alebo ľahkého. 

Oslobodenie Panny Márie od dedičného hriechu má veľký dopad v jej živote. Ovplyvnilo to jej celý osobný 

a náboženský život. Panna Mária bola obdarovaná aj mimo prirodzenou integritou, takou akú mali prarodičia 

skôr, ako upadli do hriechu.  

Vyslovenie pravdy o nepoškvrnenom počatí Panny Márie je zároveň hlásaním jej svätosti. Jej svätosť nespo-

číva iba v neprítomnosti hriechu. Výraz „milostiplná“ zdôrazňuje Máriinu aktívnu a bytostnú svätosť. Márii v 

plnom a pravom slova zmysle prislúcha titul „svätá“. Pravda, jej svätosť je odvodená zo žriedla svätosti - 

svätého Boha.  

Panna Mária od prvého okamihu svojho jestvovania, od počatia, bola naplnená milosťou. Táto milosť bola 

nevýslovne väčšia ako tá, ktorú na svoje posvätenie od Boha dostávajú anjeli alebo ostatní ľudia. Boh totiž ude-

ľuje milosť podľa miery hodnosti a úradu alebo poslania, ktoré ľuďom zveruje. Keďže hodnosť a poslanie 

Márie ako matky Vykupiteľa prevyšuje všetko, svedčilo sa, aby aj milosť, ktorú k takémuto poslaniu dostala, 

bola nad všetky miery. Niektorí teológovia tvrdia, že Panna Mária dostala viac milosti sama osobne, ako všetky 

ostatné tvory spolu. „Táto celkom neobyčajná krása svätosti“, ktorou je „obdarovaná od prvej chvíle svojho 

počatia“, sa jej dostáva celkom od Krista: „Vzhľadom na zásluhy svojho Syna bola vykúpená vznešenejším 

spôsobom“. Viac, ako ktorékoľvek iné stvorenie ju „Boh v Kristovi požehnal všetkým nebeským duchovným 

požehnaním“ (Ef 1, 3). On si ju „vyvolil v ňom ešte pred stvorením sveta, aby bola pred jeho tvárou svätá a 

nepoškvrnená v láske“ (Ef 1, 4).“ (KKC, 492) 

Svätosť Panny Márie nebola statická, ale dynamická. Dynamičnosť jej svätosti treba chápať až v dvojakom 

zmysle: vzhľadom na vzrast jej posväcujúcej milosti, ktorú si rozmnožovala spoluprácou s Bohom, a vzhľadom 

na prejavy jej svätého života. Čo sa týka vzrastu milosti posväcujúcej u Panny Márie, rozlišujeme trojaký 

prameň rastu jej milosti.  

Prvým prameňom rastu milosti v Panne Márii sú jej zásluhy, ktoré získavala konaním dobra, uskutočňova-

ním viery a lásky. V jej živote všetko nejakým spôsobom sa dotýkalo viery, nádeje a lásky a bolo ich 

uskutočňovaním. Za každý úkon viery, nádeje a lásky si Mária zaslúžila rozmnoženie milosti posväcujúcej v 

duši. Druhým prameňom jej osobného posvätenia a teda aj vzrastu milosti je tajomstvo vtelenia Božieho Syna, 

cez ktoré dostala nadmieru milostí. Tretím zdrojom Máriinho posvätenia sú sviatosti, ktoré prijímala, najmä 

Eucharistia. Treba spomenúť aj prijatie Ducha Svätého na Turíce, ktorý vo zvrchovanej miere naplnil dušu 

Márie milosťou posväcujúcou. 

Máriina svätosť nie je iba bytostného rázu, spočívajúca vo vlastnení nadmiery milosti posväcujúcej. Jej 

svätosť má uplatnenie aj v morálnej rovine jej ľudského konania. Je svätou nielen čo do bytia, ale aj v činnosti. 

Má svätý život aj sväté životné prejavy. To boli jej každodenné skutky.  

O Máriinej svätosti vydávajú svedectvo jej nevýslovné čnosti, ktorými je ozdobená. Je to jej neobyčajná po-

kora, jej nevýslovná poslušnosť, jej ohromujúca čistota, ale najmä nad všetko vynikajúca láska. V realizovaní 

lásky k Bohu a k ľuďom sa celkom napĺňal zmysel Máriinho života. Celý jej pozemský život je uskutočnením 

jej „fiat“ - „nech sa mi stane podľa tvojho slova.“ (Lk 1,38) 
Mons. Pavol Janáč 

 
 
 



 

Zamyslenie na 4. týždeň Jubilejného roku sv. Martina 

OTEC – PRAMEŇ SVÄTOSTI 

V knihách Svätého písma sa veľmi často nachádza spojenie Božieho mena s prívlastkom 

svätý. Je to najpoužívanejšie slovo, keď hovorí o Bohu. Hlása mimoriadnu vlastnosť a kvalitu 

jeho bytosti. „Videl som Pána sedieť na vysokom a vznešenom tróne; lem jeho rúcha napĺňal 

chrám. Nad ním stáli serafíni; každý mal po šesť krídel: dvoma sa krídlami si zakrývali tvár, 

dvoma si zakrývali nohy a dvoma lietali. A jeden druhému volal: „Svätý, svätý, svätý je Pán 

zástupov, celá zem je plná jeho slávy.“ (Iz 6,1-3) 

Svätosťou Boha rozumieme jeho zvrchovanú dokonalosť a imúnnosť od každého zla. V Bohu je plnosť 

všetkého dobra. Katechizmus svätosť Boha definuje ako zaľúbenie v dobrom a odmietanie akéhokoľvek 

zla. Svätosť je aj vznešenosť Boha, jeho veleba, jeho krása, nádhera a dokonalosť. Pre túto jeho vlastnosť je 

Boh v našich očiach nesmierne vznešený, úchvatný a hodný úcty. Preto sa pred ním koríme a sa mu 

klaniame.  

Druhá eucharistická modlitba označuje nebeského Otca za prameň všetkej svätosti. „Naozaj si svätý 

Otče, ty prameň všetkej svätosti.“ Boh je svätý sám zo seba. On je Svätosť sama. Nie je to iba jedna z vlast-

ností, ale jeho podstata. Teda nie je len svätý, ale je Svätosť. Božia svätosť sa vzťahuje aj na jeho bytie aj na 

všetko jeho konanie.  

Božia svätosť sa v prvom rade uplatňuje v hlbinách jeho trojičného života. Zo Zjavenia vieme, že Boh 

žije v Trojici osôb: Otec, Syn Boží a Duch Svätý. Tri božské osoby sú realizáciou jediného a nerozdielneho 

života Božej Svätosti. Preto kedykoľvek spomíname a vyslovujeme Trojicu, pridávame k nej prívlastok 

Najsvätejšia Trojica. Život troch božských osôb v Najsvätejšej Trojici je presiaknutý svätosťou, lebo je 

uskutočňovaním lásky medzi troma božskými osobami. Tam, kde je absolútne dokonalá láska, niet miesta 

pre nedokonalosť, ba ani len náznak nedostatku dobra. „Každý dobrý údel, každý dokonalý dar je zhora, 

zostupuje od Otca svetiel, u ktorého niet premeny ani zatmenia z obratu.“ (Jak 1,17) Svätý Ján apoštol svä-

tosť Trojice vyjadruje slovami: „Boh je láska; a kto ostáva v láske, ostáva v Bohu a Boh ostáva v ňom.“ 

(1Jn 4,16) 

Boh je svätý aj vo všetkej svojej činnosti. Všetko, čo koná aj navonok, nesie pečať jeho božskej sväto-

sti. Všetko, čo robí, je dobré. Nie náhodou Sväté písmo pri opise stvorenia sveta zdôrazňuje, že všetko, čo 

Boh stvoril, je dobré: „A Boh videl, že je to dobré.“ (Gn 1,10) Tejto stope Božej svätosti vo všetkých 

stvoreniach dávame názov „posvätno“. Všetky veci stvoreného sveta, najmä sám človek, práve preto, že sú 

ovocím svätého stvoriteľského diela Boha, sú pre nás posvätné. Posvätným je celý vesmír, posvätnou je 

príroda, v ktorej žijeme, a najposvätnejším zo stvorení je ľudská osoba. To preto, že človek bol stvorený na 

Boží obraz. Nesie priamo a bezprostredne pečať Božej svätosti. Preto človekovi prináleží osobitná úcta, 

ktorú je povinný každý z nás preukazovať aj voči sebe samému aj voči každej inej ľudskej osobe. Zneucte-

nie Božieho diela, najmä ľudskej osoby znevážením jeho dôstojnosti, je zneuctením samého svätého Boha - 

znesvätením jeho majestátu.  

Svätosť Boha je prameňom svätosti pre stvorenia, najmä pre anjelov a ľudí, ktorých povoláva k spolo-

čenstvu so sebou. Účasťou na živote Najsvätejšej Trojice sa stávame svätými. Toto posväcovanie svätosťou 

Boha sa uskutočňuje v nás prostredníctvom daru Božej milosti, ktorú štedro rozdáva. Pomocou daru milosti 

sa mu stávame stále viac podobnejší tým, že absorbujeme stále viac jeho svätosti do svojho života a 

konania. 

 
Svätý Martin, oroduj za nás. 

 

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


