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JUBILEJNÝ ROK SVÄTÉHO MARTINA, 
PATRÓNA NÁŠHO BISKUPSTVA                                                        

2016  - 2017 
Svätý Martin, oroduj za nás.  

Týždeň  48. DNES:  PRVÁ ADVENTNÁ NEDEĽA 28. 11. 2016 –  4.12. 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 

28. 11. 16 

FÉRIA + rod. Kurčinova, 

Škuntova, Jozef Kurčina 
17.00 16.30 

 

UTOROK 

29. 11. 16 

FÉRIA     

STREDA 

30. 11. 16 

SV. ONDREJA, APOŠTOLA, 

SVIATOK 

+ František Matys  

a rodičia 
17.00 16.30 

 

ŠTVRTOK  

1.12. 16 

FÉRIA     

 PIATOK  

2. 12. 16 

FÉRIA 

PRVÝ PIATOK V MESIACI 

+ rod. Liškova, Škuntova, 

Zuzana Brníkova a Miroslav 
17.00 15.00-

16.45 

 

SOBOTA   

3. 12.  16 

SV. FRANTIŠKA XAVERSKÉHO, 

KŇAZA, SPOMIENKA  
   

 

NEDEĽA 
4. 12. 16 

DRUHÁ 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 

28. 11. 16 

FÉRIA  
 

  

UTOROK 

29. 11. 16 

FÉRIA + rod. Klokočova 
a Kytkova  7.00 6.30 

 

STREDA 

30. 11. 16 

SV. ONDREJA, APOŠTOLA, SVIATOK     

ŠTVRTOK  

1.12. 16 

FÉRIA + rod. Ľubova 
17.00 15.30-

16.45 

 

 PIATOK  

2. 12. 16 

FÉRIA 

PRVÝ PIATOK V MESIACI 

+ rod. Muťkova 
18.00 

  

SOBOTA   

3. 12.  16 

SV. FRANTIŠKA XAVERSKÉHO, 

KŇAZA, SPOMIENKA  

 + Tomáš a Žofia 

Baraniak  
17.00 16.30 

 

NEDEĽA 
4. 12. 16 

DRUHÁ ADVENTNÁ 

NEDEĽA 
Na úmysel 8.30 

  

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

              Tento týždeň sa modlíme za  SLOVINSKO. 

 V dnešnú 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. 

 V utorok sv. omša vo Vasiľove bude ráno o 7.00 hod. nakoľko budem mať večer sv. omšu    
     v Bazilike sv. Kríža v Kežmarku pre Rádio LUMEN.  

 Spovedanie chorých: Babín v stredu od 8,30 h.; Vasiľov streda od 11,00 h. 

 Spovedanie pred prvým piatkom:  Vasiľov – štvrtok od 15.00 h. do 16.45 h. 

                                                          Babín -piatok  od 9,00 hod.; popoludní od 15.00 h. do 16,45 h. 

 Nezabudnime na možnosť získať jubilejné odpustky v Roku sv. Martina z príležitosti prvého piatku.  
 Upratovanie  kostola   : Babín :    219 - 234 
          Vasiľov:  Ľubica Hnojčíková, Miroslav Vydra, Daniela Tomčíková,  

        Ivana Chyľová, Ján Chyľa, Helena Špaglová  

Želám Vám radostné prežívanie nedele a požehnanie do nastávajúceho týždňa! 
 



Zamyslenie na 3. týždeň Jubilejného roku sv. Martina 

ROZLIČNÉ FORMY SVÄTOSTI 

Lumen gentium rozlišuje niekoľko základných typov, či foriem svätosti, podľa povola-
nia a stavov, ako Božia prozreteľnosť povoláva jednotlivcov k určitému typu služby v 
Božom ľude. Poznáme svätosť biskupského a kňazského stavu, svätosť zasvätených rehoľ-
nému povolaniu, čo uskutočňujú evanjeliové rady, svätosť laikov v ich svetských po-
volaniach a rozmanitých životných stavoch. Všetci sme povolaní k svätosti, ale každý 
dosahuje svätosť na svoj vlastný spôsob podľa povolania a životného stavu. 

Na adresu manželov,  rodičov a ostatných laikov prináša dokument koncilu tieto slová:  „Kresťanskí 
manželia a rodičia majú zas ísť svojou vlastnou cestou vo vernej láske, navzájom sa udržovať cez celý 
život v milosti a vychovávať potomstvo, ktoré láskyplne prijali od Boha, v kresťanskej náuke a evan-
jeliových čnostiach. Takýmto spôsobom slúžia všetkým za príklad neúnavnej a šľachetnej lásky, budujú 
bratské spoločenstvo v láske a sú svedkami a spolupracovníkmi plodnosti Matky Cirkvi, na znak účasti 
na tej láske, ktorou si Kristus zamiloval svoju Nevestu, takže seba samého vydal v obeť za ňu.“ (LG, 
41)  

 „Podobný príklad iným spôsobom dávajú tí, čo žijú vo vdovstve alebo sú slobodní: aj oni môžu 
byť na nemalý osoh svätosti a činnosti Cirkvi. Tí zas, čo musia často tvrdo pracovať, majú sa zdokona-
ľovať skutkami ľudskosti, pomáhať spoluobčanom, pracovať na zošľachťovaní celej spoločnosti a všet-
kého stvorenstva, ale aj činorodou láskou nasledovať Krista, ktorého ruky sa venovali telesnej práci a 
ktorý ustavične pracuje s Otcom na spáse všetkých. Nech sa radujú v nádeji, pomáhajú si navzájom 
znášať ťažkosti a nech i svojou každodennou prácou napredujú vo svätosti, a to aj v apoštolskej sväto-
sti. Nech vedia, že sú zvlášť spojení s Kristom trpiacim za spásu sveta i tí, ktorých gniavi chudoba, sla-
bosť, choroba a všakovaké súženie, alebo ktorí sú prenasledovaní pre spravodlivosť: Pán ich v evanje-
liu vyhlásil za blažených a „Boh všetkej milosti, ktorý vás v Kristu Ježišovi povolal do svojej večnej 
slávy", nech ich sám „po krátkom utrpení zdokonalí, posilní, utvrdí a upevní“ (1Pt 5,10).  A tak všetci v 
Krista veriaci budú deň čo deň vzrastať vo svätosti vo svojich životných podmienkach, povinnostiach a 
okolnostiach, pomocou všetkých týchto vecí, ak len všetko prijímajú s vierou z rúk nebeského Otca a 
spolupracujú s vôľou Božou, prejavujúc všetkým v samej časnej službe lásku, ktorou Boh miluje svet.“ 
(LG, 41)  

Svätý Ján Pavol II. na okraj rozmanitosti foriem kresťanskej svätosti v Cirkvi v apoštolskom liste 
Novo millennio ineunte dodáva: „Ako to sám Koncil vysvetlil, tento ideál dokonalosti neslobodno chá-
pať nesprávne, ako keby to bol nejaký druh mimoriadneho života, ktorý môžu viesť len niektorí 
géniovia svätosti. Cesty svätosti sú mnohoraké a primerané povolaniu každého jednotlivca. Ďakujem 
Pánovi, že mi doprial v týchto rokoch blahorečiť a svätorečiť toľkých kresťanov. Boli medzi nimi aj 
mnohí laici, ktorí sa posvätili v najobyčajnejších životných podmienkach. Je príhodný čas znovu pre-
svedčivo predostrieť všetkým túto „vysokú úroveň“ každodenného kresťanského života. Celý život cir-
kevného spoločenstva a kresťanských rodín musí viesť týmto smerom. Je ale tiež zrejmé, že cesty 
svätosti sú osobnými cestami. Vyžadujú si opravdivú a vlastnú pedagogiku svätosti, ktorá by bola 
schopná prispôsobiť sa rytmom jednotlivých osôb. Táto pedagogika musí integrovať bohatstvá ponuky, 
poskytovanej všetkým, tradičnými formami pomoci, ktorá sa dáva osobám a skupinám, ako aj novými 
formami, ktoré sa poskytujú v združeniach a hnutiach, schválených Cirkvou.“ (NMI, 31)  

Svätý František Saleský vo svojej knihe Filotea vysvetľuje rozličnosť foriem kresťanskej svätosti a 
zdôrazňuje, že každé povolanie a životný stav požaduje sebe primeraný spôsob nábožnosti. Svätosť nie 
je na škodu žiadnemu stavu, ale obohacuje životné povolania a ich zošľachťuje. Uvádza takýto príklad: 
„Včela zbiera med z kvetov tak, že ich ani najmenej nepoškodí, ani neporuší; zachováva ich také, nedo-
tknuté, nepoškvrnené a svieže, ako ich našla. A pravá nábožnosť to robí ešte lepším, lebo ona nielenže 
neničí nijaké povolanie alebo zamestnanie, ale robí ho milším a krajším. Lebo ako všetky drahokamy 
ponorené do medu sú jasnejšie a žiarivejšie, každý podľa svojej farby, tak aj človek vo svojom povolaní 
stáva sa lepším a dokonalejším, ak ho spája s nábožnosťou. Prostredníctvom nej sa aj tvoja starosť o 
rodinu stáva pokojnejšou, vzájomná láska medzi manželom a manželkou úprimnejšou, povinná 
poslušnosť vladárovi vernejšou a každé zamestnanie príjemnejším a lepším.“ 

 
Svätý Martin, oroduj za nás. 

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

 



 

AKO PREŽÍVAŤ ADVENT? 

Začiatok liturgického roku tvorí Advent. Je to obdobie, 

v ktorom Cirkev prežíva tajomstvo Pánovho príchodu. Preto sa 

tento posvätný čas volá „Adventom“, čo v slovenčine znamená 

príchod. Adventné obdobie je tematicky rozdelené na dve časti. 

Prvá časť Adventu je venovaná tajomstvu druhého Kristovho 

príchodu na svet. V tejto časti sa kresťania utvrdzujú v blaženej 

nádeji na velebný príchod Krista a pripravujú sa naň. Je to čas ra-

dostného očakávania Krista. 

Adventné férie od 17. decembra sa sústreďujú na ohla-

sovanie prvého príchodu Krista na svet a pozývajú veriacich 

pripravovať sa na oslavu Pánovho narodenia – na vianočné 

sviatky. V tejto časti Adventu sa viac zdôrazňuje tajomstvo 

Kristovho vtelenia, keď Boží Syn prišiel z neba na zem, vzal si 

telo z Márie Panny a stal sa človekom.  

Uprostred dvoch príchodov Krista, prvého, keď prišiel v tele, a druhého, keď príde v sláve 

na konci vekov, jestvuje ešte aj tretí – prostredný Pánov príchod medzi nás a do našich duší. 

Tento prostredný príchod Krista zvykneme nazývať „mystický“. Je to skôr jeho prichádzanie 

medzi nás a do nás. Pán Ježiš o ňom povedal: „Kto ma miluje, bude zachovávať moje slovo a 

môj Otec ho bude milovať; prídeme k nemu a urobíme si uňho príbytok.“ (Jn 14, 23) Kristov 

duchovný príchod a jeho sprítomnenie v srdci človeka prisľubujú aj iné miesta Svätého písma: 

„Hľa, stojím pri dverách a klopem. Kto počúvne môj hlas a otvorí dvere, k tomu vojdem a 

budem s ním večerať a on so mnou.“ (Zjv 3, 20) 

Kristov duchovný príchod medzi učeníkov a do ich sŕdc sa zvláštnym spôsobom uskutoč-

ňuje v Najsvätejšej Eucharistii. Najprv prichádza vo chvíli premenenia do spôsobov chleba 

a vína. Tento sviatostný príchod Božieho Syna do chleba a vína sprítomňuje Krista na oltári. 

V Eucharistii je akoby zachytený pohyb Krista, ktorý prichádza od Otca z neba, cez oltár 

a sviatostný znak, a pokračuje v ceste do hlbín ľudského vnútra pri svätom prijímaní. Eucha-

ristia je naozaj „Pán prichádza“ – „Kristov advent“ - medzi učeníkov a do ich sŕdc. Ježiš po-

vedal: „Kto je moje telo a pije moju krv, má večný život a ja ho vzkriesim v posledný deň. Lebo 

moje telo je pravý pokrm a moja krv je pravý nápoj. Kto je moje telo a pije moju krv, ostáva vo 

mne a ja v ňom.“ (Jn 6, 54 – 56) 

Sviatostný príchod Krista v Eucharistii je úzko spätý s prvým i druhým príchodom Krista 

na svet. Je ohlásením a aktualizáciou ponajprv prvého príchodu Krista v tajomstve vtelenia pre 

tajomstvo vykúpenia. Eucharistia nám dáva ovocie prvého Kristovho príchodu. Zároveň nás 

svojím dobrodením uschopňuje a vychová pre druhý velebný príchod na konci vekov. Slávením 

a prijímaním Eucharistie sa najdokonalejšie pripravujeme na Kristov príchod v sláve.  

Liturgické obdobie Adventu najvhodnejšie slávime a prežívame vtedy, ak ho slávime eu-

charisticky. Eucharistia oživuje pamiatku prvého príchodu a zároveň ohlasuje druhý slávny 

príchod a pripravuje naň. Práve preto, že sa v nej realizuje Pánov duchovný a sviatostný prí-

chod, je Eucharistia ustavičným „adventom“. Kedykoľvek ju slávime, prežívame advent. Vy-

znávame vieru v prvý príchod Krista a očakávame splnenie blaženej nádeje v druhý jeho prí-

chod v sláve. V Eucharistii a skrze Eucharistiu „Duch i nevesta volajú: „Príď!“ Aj ten, čo 

počúva, nech volá: „Príď!“ Kto je smädný, nech príde, a kto chce, nech si naberie zadarmo 

vody života.“ (Zjv 22, 17) „Marana tha!“ (l Kor 16, 22) 

Mons. Pavol Janáč 
 

 


