P
PR
RO
OG
GR
RA
AM
M B
BO
OH
HO
OS
SL
LU
UŽ
ŽIIE
EB
B F
FA
AR
RN
NO
OS
ST
TII B
BA
AB
BÍÍN
N

JUBILEJNÝ ROK SVÄTÉHO MARTINA,
PATRÓNA NÁŠHO BISKUPSTVA
2016 - 2017
Svätý Martin, oroduj za nás.
DNES:

Týždeň 46.

TRIDSIATA

TRETIA
NEDEĽA CEZ ROK

14. 10. 2016 – . 20.11. 2016

„Buďte svätí, lebo ja som svätý.“ (1Pt 1, 16)

F
Fa
arrssk
ký
ý k
ko
osstto
oll Z
Zo
osslla
an
niia
a D
Du
ucch
ha
a S
Sv
vä
ätté
éh
ho
o B
Ba
ab
bíín
n
DEŇ

LITURGICKÝ KALENDÁR

PONDELOK

FÉRIA

14. 11. 16
UTOROK
15. 11. 16

FÉRIA

ÚMYSEL SV. OMŠE
+
Ľudovít,
Marián a rodičia

ČAS

SV.
SPOVEĎ

Janka,

17.00

16.30

STREDA
16. 11. 16

FÉRIA

+ Anton, Vladimír, Ján
Baľák

17.00

16.30

ŠTVRTOK

SV. ALŽBETY UHORSKEJ,
REHOĽNÍČKY, SPOMIENKA
VÝROČIE POSVIACKY BAZILÍK SV.
PETRA A PAVLA, ĽUB. SPOMIENKA
FÉRIA

+ Marián Gábor

17.00

16.30

17.11. 16
PIATOK
18. 11. 16
SOBOTA
19. 11. 16

NEDEĽA
20. 11. 16

TRIDSIATA

ŠTVRTÁ CEZ
ROK
SLÁVNOSŤ KRISTA KRÁĽA

Na úmysel
Za veriacich

INÉ PODUJATIE

7.00
10.00

K
Ko
osstto
oll ssv
v.. JJá
án
na
a a
a P
Pa
av
vlla
a V
Va
assiiľľo
ov
v
DEŇ
PONDELOK

14. 11. 16
UTOROK
15. 11. 16
STREDA
16. 11. 16
ŠTVRTOK

17.11. 16
PIATOK
18. 11. 16
SOBOTA
19. 11. 16

NEDEĽA
20. 11. 16

LITURGICKÝ KALENDÁR

ÚMYSEL SV. OMŠE

ČAS

SV.
SPOVEĎ

INÉ PODUJATIE

FÉRIA
FÉRIA

+ Jozef Jurky a rodičia

17.00

16.30

+ rod. Škombárova a
Kvakova

17.00

16.30

Poď. za dar života rod.
Kaprálikova a Zemenčíkova

17.00

16.30

FÉRIA
SV. ALŽBETY UHORSKEJ,
REHOĽNÍČKY, SPOMIENKA
VÝROČIE POSVIACKY BAZILÍK SV.
PETRA A PAVLA, ĽUB. SPOMIENKA
FÉRIA

TRIDSIATA

ŠTVRTÁ CEZ
ROK
SLÁVNOSŤ KRISTA KRÁĽA

Na úmysel

8.30

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





Tento týždeň sa modlíme za RAKÚSKO.
Počnúc 11. novembrom 2016 začína Jubilejný rok svätého Martina pre našu diecézu pri
príležitosti 1700. výročia jeho narodenia. Potrvá do 11. novembra 2017.
V pondelok ja pamätný deň Božieho sluhu biskupa Jána Vojtaššáka. Pripomíname si 139 rokov
od jeho narodenia. Spomienka bude v Spišskej Kapitule – sv. omša o 17.00 hod. katedrále.
Na budúcu nedeľu je slávnosť Krista Kráľa. Kto sa zúčastní na verejnom recitovaní modlitby
Ježišu, Vykupiteľ ľudského pokolenia, predpísanú na tento deň môže získať za obvyklých
podmienok úplné odpustky. krátka pobožnosť s modlitbou bude po sv. omšiach.
Upratovanie kostola : Babín : 201 - 388
Vasiľov: Ľudmila Pindiaková, Zuzana Žofajová, Viera Bakaľová,
Ľubica Baraniaková, Mária Bombiaková, Mária Baraniaková

Želám Vám radostné prežívanie nedele a požehnanie do nastávajúceho týždňa!

DUCHOVNÝ PROGRAM NA JUBILEJNÝ ROK
SVÄTÉHO MARTINA
„Buďte svätí, lebo ja som svätý.“ (1Pt 1, 16)
Jubilejný rok svätého Martina budeme prežívať úsilím o svätosť života podľa tohto
programu:
1/Kažododenným vzývaním svätého Martina o orodovanie a o jeho pomoc pri posväcovaní
života;
2/Slávením domácej pobožnosti v rodine k svätému Martinovi (aspoň raz v týždni, odporúča sa v piatok alebo v nedeľu, keď je celá rodina pospolu);
3/Prežívaním liturgického roka vrúcnou nábožnosťou a sviatostným spôsobom (sväté prijímania najmä cez Advent, Vianoc, v Pôste, cez Veľkú noc, na Turíce a pri iných slávnostiach vo farnosti);
4/ Účasťou na sv. omši aj v pracovný deň a častým duchovným čítaním (aspoň raz do
týždňa);
5/ Prehĺbením poznania dejín i súčasnosti našej Spišskej diecézy;
6/ Každodennou modlitbou desiatky ruženca na úmysel za posvätenie veriacich nášho
biskupstva a za upevnenie kresťanského spoločenstva v jeho farnostiach;
7/ Konaním mesačnej duchovnej obnovy v rámci prvých piatkov (sv. spoveď, sv. prijímanie, adorácia, duchovné čítanie); Na prvé piatky je možnosť získať jubilejné úplné
odpustky, pri splnení ostatných obvyklých podmienok.
8/ Účasťou na uctení si relikvií svätého Martina, ktoré budú putovať po farnostiach diecézy;
9/ Účasťou na slávení a podujatiach, ktoré sa budú konať vo farnosti ku cti svätého Martina;
10/ Putovaním do svätyne zasvätenej sv. Martinovi (Spišská Kapitula, Trstená, Rakúsy,
Dovalovo, Lučivná, Vikartovce, Ihľany);
11/ Častým konaním skutkov milosrdenstva.
Jubilejný rok nech je pre nás rokom pokánia a zmierenia sa, stále dokonalejšieho zmierenia sa s Bohom a stále úprimnejšieho zmierenia sa aj ľudí medzi sebou. Veď práve v
pokání pokročíme jedni k druhým a všetci spolu k Bohu a priblížime sa k svätosti.
Božia svätosť zaplavuje svet najmä z Kristových prameňov spásy, zo sviatostí. Preto
prežívanie Jubilejného roku má vyústiť v najosobnejšom duchovnom a vnútornom živote
kresťanov, v spojení so slávením svätých sviatostí, predovšetkým Najsvätejšej Eucharistie.
V Jubilejnom roku svätého Martina, ktorý vynikal heroickým stupňom milosrdenstva
voči chudobným, sme všetci pozvaní najmä k horlivému a vytrvalému konaniu skutkov milosrdenstva. Jednotlivé skutky milosrdenstva nech sú našimi každodennými krokmi na našej
púti v sprievode svätého Martina k Bohu.
Jubilejný rok nech je pre nás Boží dar času, ktorý máme premeniť svojou duchovnou
horlivosťou, láskou, modlitbou i pokáním na milosť spásy. Je to rok duchovnej obnovy, oživenia našej viery, posilnenia našej nádeje a roznietenia našej lásky k Bohu i ku všetkým
ľuďom., v ktorej spočíva podstata svätosti kresťana.
Jubilejný rok nech je pre nás akoby pobudnutie pri oáze, pri prameni života na spôsob
Samaritánky, o ktorej hovorí evanjelium. Tým prameňom je Ježiš Kristus, prítomný v
Najsvätejšej Eucharistii. Máme si v ňom regenerovať všetky duchovné sily na ďalší úsek života po ceste svätosti.
Mons. Pavol Janáč

Zamyslenie na 1. týždeň Jubilejného roku sv. Martina

BUĎTE SVÄTÍ

Jubilejný rok svätého Martina nás vyzýva pripomenúť si priority nášho života. Medzi nimi osobitne vyniká svätosť. Svätosť je hodnota, ku ktorej sa nám treba vrátiť ako k ozajstnej priorite ako k autentickej podstate nášho kresťanského povolania.
Svätosť sa pre mnohých ľudí stala len prázdnym slovom, frázou bez obsahu, ba niekedy až
pejoratívnym výrazom - nadávkou - znakom nenormálnosti a extravagancie správania. Vplyv sekularizmu vytisol do úzadia aj vo vedomí kresťanov túto najzákladnejšiu požiadavku života podľa
evanjelia. Častý negatívny jav, s ktorým sa stretávame je, že sa niektorí ľudia domnievajú, že
kresťanská svätosť nie je každému dostupná, alebo že je len ťažko uskutočniteľná. Mylnú predstavu
o svätosti prezrádzajú aj názory, že je rezervovaná a určená len pre niektoré typy povolaní,
napríklad pre rehoľníkov alebo kňazov. Boh od nás nemožnosti nežiada. Ak všetkých veriacich volá k
svätosti, tým je jasne naznačené, že je to možné a uskutočniteľné.
Krásne to vyjadril svätý Augustín: „Ak sa mohli stať svätými tí a tie, prečo nie ty, Augustín?!“
Čo je vlastne svätosť človeka? V bežnej terminológii výraz „svätý“ so zreteľom na ľudí sa používa vo viacerých významoch. Najrozšírenejší je význam slova „svätý“ na označenie tých ľudí, ktorí
už dosiahli cieľ života a prežívajú blaženie videnie Boha. Za svätých považujeme oslávených bratov
a sestry v nebi. Mnohí z nich pre mimoriadny stupeň svätosti a hrdinskej lásky boli vyhlásení Cirkvou
za blahoslavených alebo svätých a prejavujeme im zvláštnu úctu.
Zmysel uctievania svätých pekne vyjadruje pieseň vďaky pri liturgickej spomienke na svätých:
„Lebo obdivuhodným svedectvom viery svätých ustavične obnovuješ životnú silu svojej Cirkvi a dávaš nám presvedčivé dôkazy svojej lásky. Ich vynikajúci príklad nás oduševňuje a ich láskavé orodovanie nám pomáha, aby sme horlivo pracovali na diele našej spásy.“
Jestvuje aj biblický výraz „svätý“, častejšie v množnom čísle „svätí“, ktorým sa jednoducho
označuje príslušnosť k spoločenstvu veriacich - k Cirkvi. Je to vlastne synonymum slova „učeníci“
alebo „kresťania“. Svätý Pavol apoštol ho s obľubou používal vo svojich apoštolských listoch: „Pozdravujú vás všetci svätí.“ (2Kor 13,12); „Teda už nie ste cudzinci ani prišelci, ale ste spoluobčania
svätých a patríte do Božej rodiny.“ (Ef 2,19); „...aby pripravovali svätých na dielo služby, na
budovanie Kristovho tela.“ (Ef 4,12)
Práve biblický výraz „svätí“ nás privádza k autentickému chápaniu významu slova svätosť. Svätosť kresťana nie je mimoriadna vlastnosť, či charakteristika človeka. Tajomstvo kresťanskej svätosti je možné vnímať len vo svetle viery. K pochopeniu slova svätosť je potrebné mať na pamäti
dve skutočnosti. Prvou je, že človek je stvorený na Boží obraz, druhou, že je ranený dedičným
hriechom. Svätosťou rozumieme potom takú kvalitu bytosti a správania sa človeka, že zodpovedá
pôvodnému zámeru Boha s človekom. Byť svätý pre človeka neznamená nič iné, ako to, že by bol
Božím obrazom, to jest takým človekom, akého chce mať Boh.
Hriech nepatrí k normálnosti človeka, k jeho prirodzenosti. Je priam deformáciou jeho osoby a
dôstojnosti. Práve svätosť, ktorou sa odstraňuje hriešnosť a nadobúda podobnosť s Bohom, robí človeka normálnym. Len vďaka svätosti môže človek byť opravdu človekom. Svätosťou nadobúdame
opravdivú ľudskosť. Niekedy sa označenie „svätý“ zamieňa výrazom „dobrý“. Dobrý človek nemusí
byť automaticky aj svätým človekom, najmä vtedy, ak sa na hodnotenie dobroty človeka nepoužívajú objektívne kritéria mravnosti. Niekedy považujú ľudia za dobrého aj takého človeka,
ktorý nespĺňa objektívne kritériá svätosti. Dobrým môže byť iba z určitého pohľadu. Svätý je dobrým človekom v každom ohľade.
Svätým, t.j. normálnym, dobrým a dokonalým sa človek nemôže stať sám zo seba a od seba.
Aj prvotná svätosť človeka bola Božím darom. Po tragédii hriechu je ešte zrejmejšie, že svätosť je
darom. Človek sa totiž sám nemôže zbaviť hriešnosti a nadobudnúť tie kvality, ktoré ho robia milým
Bohu. Svätými sa stávame spoluprácou s Bohom, prijímaním jeho darov. Túto spoluprácu na diele
vlastného posvätenia nazývame úsilie o svätosť. Preto hovoríme, že svätosť je dar i úloha. „Ale dar
sa stáva aj úlohou, ktorá má riadiť celú kresťanskú existenciu. To je Božia vôľa, vaše posvätenie
(1Sol 4,3). Je to úloha, ktorá sa týka nie iba niektorých kresťanov: „Všetci v Krista veriaci, v každom stave alebo hodnosti, sú povolaní k plnosti kresťanského života a k dokonalosti lásky“
(LG,40).“ (NMI, 30) Svätý Martin, oroduj za nás.
Mons. Pavol Janáč

Zamyslenie na posledný týždeň Roku milosrdenstva

BRÁNA MILOSRDENSTVA PRE KRÁĽA MILOSRDENSTVA

Ježiš Kristus – Kráľ neba i zeme - je v pravom slova zmysle bránou milosrdenstva, cez ktorú prichádzame ku všetkých hodnotám a darom Božieho kráľovstva.
Posledná nedeľa liturgického roku je zasvätená oslave Ježiša Krista - Kráľa vesmíru. V tento deň vyvrcholí v Cirkvi aj prežívanie mimoriadneho Jubilejného roku milosrdenstva. Na túto slávnosť Krista Kráľa sa
spieva pieseň vďaky, ktorá ohlasuje a vyzdvihuje Kristovu kráľovskú moc a vznešenosť a hlavné hodnoty a
dary, ktoré nám ponúka: „Lebo ty si svojho jednorodeného Syna, nášho Pána Ježiša Krista, pomazal olejom
veleby za večného kňaza a kráľa všetkých svetov, aby na oltári kríža obetoval sám seba ako zmiernu obetu
bez poškvrny a tak zavŕšil tajomstvá vykúpenia ľudstva, aby podrobil svojej vláde celé stvorenie a odovzdal
ho tvojej nesmiernej velebnosti ako večné a vesmírne kráľovstvo; kráľovstvo pravdy a života, kráľovstvo svätosti a milosti, kráľovstvo spravodlivosti lásky a pokoja." (Prefácia na slávnosť Krista Kráľa vesmíru) Syntézu
všetkých atribútov Ježišovho kráľovstva tvorí slovo milosrdenstvo. Božie milosrdenstvo dáva každému, čo o
to stojí, pravdu a život, svätosť a milosť, spravodlivosť, lásku a pokoj.
Kristus je kráľom ľudí z viacerých dôvodov. Ponajprv z titulu dedičstva, nakoľko je Božím Synom. „Žiadaj si odo mňa a dám ti do dedičstva národy a do vlastníctva celú zem." (Ž 2, 8) Ježiš je kráľom všetkých
ľudí aj z titulu vykúpenia, lebo nás oslobodil z otroctva zlého ducha a zaplatil za nás cenu vlastnej krvi.
„Draho ste boli kúpení." (1Kor 6,20) Kristus je naším kráľom aj z titulu našej slobodnej voľby. Krstom a
neskôr krstnými sľubmi sme sa dobrovoľne oddali pod láskavú vládu Krista Kráľa a bezvýhradne mu patríme.
Ježiš Kristus vykonáva svoj kráľovský úrad v dušiach, tak, že ich osvecuje, pohýna k dobrému a upevňuje v láske, a tak vedie k svojmu Otcovi. Kristovo kraľovanie v Cirkvi je v tom, že ju riadi a spravuje,
jednak svojím Duchom, ktorého jej udeľuje, ale aj prostredníctvom hierarchie - zákonitých predstavených
Cirkvi. Určitým spôsobom uplatňuje svoju kráľovskú moc aj v civilnej spoločnosti, najmä tak, že sa v nej
uplatňuje duch evanjelia a zachovávajú sa kresťanské zásady a Božie prikázania.
Kristova kráľovská moc sa vzťahuje aj na celý stvorený svet, preto mu dávame titul Kráľ vesmíru. Pri
svojom nanebovstúpení Pán Ježiš vyhlásil: „Daná mi je všetka moc na nebi i na zemi!" (Mt 28,18) Tak naznačil, že mu nebeský Otec aj ako oslávenému človekovi daroval všetko na nebi i na zemi. Podriadil mu celý
vesmír a ustanovil ho za Kráľa vesmíru. To znamená, že má vládu nad celým stvorením.
Kristova kráľovská hodnosť spočíva aj v tom, že má vo všetkom prvenstvo tak, ako to vyjadril svätý Pavol apoštol: „On je pred všetkým a všetko v ňom spočíva. On je hlavou tela, Cirkvi. On je počiatok prvorodený z mŕtvych, aby on mal vo všetkom prvenstvo. Lebo Boh chcel, aby v ňom prebývala všetka plnosť."
(Kol 1,17-19)
Kráľovskú hodnosť Krista a jeho prvenstvo zvýrazňuje aj jeho titul: Alfa a Omega. „Ja som Alfa a
Omega, Prvý a Posledný, Počiatok a Koniec." (Zjv 22,13 ) „Alfa“ a „Omega“ sú počiatočné a záverečné písmená gréckej abecedy. Na označenie významu svojej bytosti ich použil sám Kristus. Je to jedno z veľavravných biblických mien nášho Vykupiteľa. Pán Ježiš je Prvý a Posledný nielen ako Boh, ale aj ako človek. Jeho
dokonalá ľudskosť, jeho postavenie Kráľa, jeho úloha Hlavy v ľudskom rode, to všetko sú dôvody jeho prvenstva medzi všetkými ľuďmi, anjelmi a celým stvorenstvom. Dávať prvé miesto Kristovi v našom živote znamená ho vo všetkom uprednostňovať. Prvenstvo Krista je práve v tom, že vyčnieva z množiny bytostí alebo
vecí, že je nad všetko nevýslovne vyvýšený. On je najdokonalejší, najkrajší, najmocnejší, najlepší! Krista
totiž s nikým a s ničím na svete ani nemožno porovnávať a k niečomu alebo niekomu ho primeriavať. On
presahuje každú mieru a predstavu. Jemu nemôže absolútne nič konkurovať.
Pán Ježiš od nás jednoznačne vyžaduje, aby sme mu vo všetkom dali prvé miesto v našom živote. Je to
základná úloha kresťana - Kristovho učeníka. V evanjeliu čítame slová: „Kto miluje otca alebo matku viac
ako mňa, nie je ma hoden. A kto miluje syna alebo dcéru viac ako mňa, nie je ma hoden. Kto neberie svoj
kríž a nenasleduje ma, nie je ma hoden. Kto nájde svoj život, stratí ho, a kto stratí svoj život pre mňa,
nájde ho." (Mt 10, 37-39) Len natoľko sme kresťania, nakoľko dávame Ježišovi Kristovi v našom osobnom, rodinnom a spoločnom živote prvé miesto!
Tak, ako dávame prvé miesto v živote osobe Ježiša Krista, práve tak patrí prvé miesto aj jeho milosrdenstvu. Ono je „alfou a omegou“ všetkých našich myšlienok, našich túžob i všetkého nášho konania. V Liste
Hebrejom čítame: „Kristus je ten istý včera i dnes a naveky!“ (Hebr 13,8). Vykročme z Roku milosrdenstva
do každodenného života v milosrdenstve s Kristom, ktorý je milosrdný včera, dnes i naveky!
Mons. Pavol Janáč

