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JUBILEJNÝ ROK SVÄTÉHO MARTINA, 
PATRÓNA NÁŠHO BISKUPSTVA                                                        

2016  - 2017 
Svätý Martin, oroduj za nás.  

Týždeň  47. DNES:  TRIDSIATA   ŠTVRTÁ 
NEDEĽA CEZ ROK - KRISTA KRÁĽA 

21. 10. 2016 –  27.11. 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 

21. 11. 16 

OBETOVANIE PANNY MÁRIE, 

SPOMIENKA 

Za poďakovanie 

Františka a Márie (80 r.) 
17.00 16.30 

 

UTOROK 

22. 11. 16 

SV. CECÍLIE, PANNY A MUČENICE, 

SPOMIENKA 

    

STREDA 

23. 11. 16 

SV. KLEMENTA I, PÁPEŽA 

A MUČENÍKA, ĽUB. SPOMIENKA 

+ Marek Frčo, rod. Martvoňova, 

Chovancova, Ondrigova 
17.00 16.30 

 

ŠTVRTOK  

24.11. 16 

SV.ONDREJA DUNG-LAKA, KŇAZA 

A SPOLOČNÍKOV,MUČ.,  SPOM. 

    

 PIATOK  

25. 11. 16 

SV. KATARÍNY ALEXANDRIJSKEJ, 

PANNY A MUČENICE, ĽUB. SPOM. 

+ Ladislav Páterek, Ján Barťák, 

r.Kovaľova, Kubekova 
17.00 16.30 

 

SOBOTA   

26. 11.  16 

FÉRIA    
 

NEDEĽA 
27. 11. 16 PRVÁ ADVENTNÁ NEDEĽA 

Za ružu Jozefa 
Slameníka 
 
Za veriacich 

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

INÉ PODUJATIE 

PONDELOK 

21. 11. 16 

OBETOVANIE PANNY MÁRIE, 

SPOMIENKA 

 
 

  

UTOROK 

22. 11. 16 

SV. CECÍLIE, PANNY A MUČENICE, 

SPOMIENKA 

+ Paulína Romanova 
(1.výr.) 17.00 16.30 

 

STREDA 

23. 11. 16 

SV. KLEMENTA I, PÁPEŽA 

A MUČENÍKA, ĽUB. SPOMIENKA 

    

ŠTVRTOK  

24.11. 16 

SV.ONDREJA DUNG-LAKA, KŇAZA 

A SPOLOČNÍKOV,MUČ.,  SPOM. 

+ rod. Jurkyova 
17.00 16.30 

 

 PIATOK  

25. 11. 16 

SV. KATARÍNY ALEXANDRIJSKEJ, 

PANNY A MUČENICE, ĽUB. SPOM. 
    

SOBOTA   

26. 11.  16 

FÉRIA + Gabriel, Jana Lipničan 

a starí rodičia 
17.00 16.30 

 

NEDEĽA 
27. 11. 16 

PRVÁ ADVENTNÁ NEDEĽA Na úmysel 8.30 
  

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

              Tento týždeň sa modlíme za  RUMUNSKO. 

 Dnes 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. 

 Na budúcu nedeľu je jesenná zbierka na Charitu. Výnos zbierky bude použitý na dokončenie rekonštrukcie 

budovy, v ktorej sídli Spojená škola sv. Maximiliána Mária Kolbeho v Spišskej Novej Vsi. V tejto škole prebieha výučba a 

ďalšie služby pre zdravotne ťažko postihnuté deti a ich rodiny. Diecézny biskup a Charita ďakuje všetkým darcom za pomoc. 

 Požehnanie adventných vencov bude na budúcu nedeľu pri sv. omšiach.Začína nový liturgický rok. 

 Upratovanie  kostola   : Babín :    386 - 218 

          Vasiľov:  Ľudmila Michalčíková, Tatiana Kotúľová, Helena Vošková, 
                Miroslava Hnojčíková, Edita Vošková, Anna Vošková 

 

Želám Vám radostné prežívanie nedele a požehnanie do nastávajúceho týždňa! 
 



 
Zamyslenie na 2. týždeň Jubilejného roku sv. Martina 

SVÄTOSŤ JE PRE VŠETKÝCH 

Svätý Ján Pavol II. v apoštolskom liste Novo millennio ineunte hovorí 

o svätosti ako o priorite našich čias a najpotrebnejšej úlohe Cirkvi do 

budúcnosti:  „Preto treba znovu objaviť V. kapitolu dogmatickej 

konštitúcie o Cirkvi Lumen gentium v celej jej programovej hodnote. Táto kapitola 

je venovaná „všeobecnému povolaniu k svätosti.“ (čl. 30) V tom istom liste uvádza 

hlboké zdôvodnenie všeobecného povolania k svätosti poukazom na krst. „...ak je 

krst opravdivé vkročenie do Božej svätosti prostredníctvom začlenenia sa do 

Krista a prijatia Ducha Svätého, bolo by nezmyselné uspokojiť sa s nejakým 

priemerným životom, prežívaným v znamení minimalistickej etiky a povrchnej reli-

gióznosti. Pýtať sa katechumena: „Chceš sa dať pokrstiť?“, znamená zároveň sa 

ho aj pýtať, či sa chce stať svätým. Znamená to, že jeho cesta by sa mala riadiť 

radikalizmom reči na vrchu: „Buďte dokonalí, ako je dokonalý váš nebeský Otec“ 

(Mt 5,48).“ (NMI, 31)  

Dogmatická konštitúcia Lumen gentium vo svojej piatej kapitole jednoznačne 

učí, že svätosť je povolanie pre všetkých veriacich. „Z toho je každému jasné, že 

všetci v Krista veriaci sú v každom stave a postavení povolaní k plnosti kresťan-

ského života a k dokonalosti v láske; a táto svätosť vedie i v po- zemskej spoloč-

nosti k ľudskejšiemu životu. O dosiahnutie tejto dokonalosti nech sa veriaci 

usilujú všetkými silami, ktorými disponujú podľa miery, ktorou ich obdaroval Kris-

tus: nech sa z tej duše zasvätia sláve Božej a službe blížneho, nasledujúc Krista a 

stanúc sa podobnými jeho obrazu, vo všetkom podrobení Otcovej vôli. Takým 

spôsobom svätosť ľudu Božieho dozreje v hojné ovocie, ako to skvele dokazujú 

cirkevné dejiny životmi toľkých svätých.“ (LG, 41) 

„Ako poslušné deti neprispôsobujte sa takým žiadostiam, ako keď ste boli   v 

nevedomosti, ale ako svätý je ten, ktorý vás povolal, buďte aj vy svätí vo všetkom 

svojom počínaní; veď je napísané: „Buďte svätí, lebo ja som svätý.“ (1Pt 1,14-16) 

Svätosť je dostupná všetkým, ktorí spolupracujú s Duchom Svätým na svojom 

posvätení a zdokonaľovaní svojho života. Cesty a spôsoby uskutočňovania jedinej 

svätosti sú však rozličné. Koncil učí, že „V rozličných životných stavoch a 

zamestnaniach jedinú svätosť pestujú všetci, čo sa dajú viesť Duchom Božím, 

poslúchajú hlas Otcov a klaňajú sa Bohu Otcu v duchu a pravde, nasledujúc chu-

dobného, poníženého a kríž nesúceho Krista, aby si zaslúžili mať podiel na jeho 

sláve. A každý má bez otáľania, podľa vlastných darov a povinností, napredovať na 

ceste živej viery, ktorá vzbudzuje nádej a je činná v láske.“ (LG, 41) 

Svätý Martin, oroduj za nás. 
Z knihy: Mons. Štefan Sečka, Mons. Pavol Janáč: NAŠA CESTA SVÄTOSTI 


