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JUBILEJNÝ ROK SVÄTÉHO MARTINA, 
PATRÓNA NÁŠHO BISKUPSTVA   2016  - 2017 

Svätý Martin, oroduj za nás.  

Týždeň  33. DNES: DEVÄTNÁSTA NEDEĽA 14. 8. 2017 –  20. 8. 2017 

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

Farský kostol  Zoslania  Ducha Svätého Babín  

DEŇ LITURGICKÝ KALENDÁR ÚMYSEL SV. OMŠE ČAS SV. SPOVEĎ INÉ PODUJATIE 

PONDELOK 

14. 8. 17 

SV. MAXIMILIÁN MÁRIA KOLBE, 

KŇAZ A MUČENÍK, SPOMIENKA 
+ rod. Brnkaľákova, 
Janidžárova 18.00 17.30  

UTOROK 

15. 8. 17 

NANEBOVZATIE PANNY MÁRIE, 

SLÁVNOSŤ, PRIKÁZANÝ SVIATOK 

Za veriacich 
+ Ľubica Polčicová, 
Janka Babinská 

8.00 

17.00 

  

STREDA 

16. 8. 17 

FÉRIA + Jozef Juričák, Jozef 
Janidžár, Marcel Papák 18.00 17.30  

ŠTVRTOK  

17. 8. 17 

FÉRIA  
 

  

 PIATOK  

18. 8.  17 

FÉRIA 

SV. HELENA, ĽUB. SPOMIENKA 

+ rod. Kubekova, Majdova, 

Majcherova, Dopaterova 
18.00 17.30  

SOBOTA   

19. 8. 17 

FÉRIA Sobášna sv. omša 
14.00  

Majcher    
- Kubeková 

NEDEĽA 

20. 8. 17 
DVADSIATA NEDEĽA 
OBDOBIA „CEZ ROK“ 

Za veriacich  
 
+ Štefan Siváň 

7.00 

10.00 

  
 
 

Kosto l  sv .  Jána a  Pavla  Vasiľov  

DEŇ LITURGICKÝ KALENDÁR ÚMYSEL SV. OMŠE ČAS SV. SPOVEĎ INÉ PODUJATIE 

PONDELOK 

14. 8. 17 

SV. MAXIMILIÁN MÁRIA KOLBE, 

KŇAZ A MUČENÍK, SPOMIENKA 
 

  
 

UTOROK 

15. 8. 17 

NANEBOVZATIE PANNY MÁRIE, 

SLÁVNOSŤ, PRIKÁZANÝ SVIATOK 

+ rod. Snovákova, 
Hrubcova 18.30 17.30 

 

STREDA 

16. 8. 17 

FÉRIA  
 

  

ŠTVRTOK  

17. 8. 17 

FÉRIA Za zdravie rod. 
Gemeľovej 18.00 17.30 

 

 PIATOK  

18. 8.  17 

FÉRIA 

SV. HELENA, ĽUB. SPOMIENKA 

 
 

  

SOBOTA   

19. 8. 17 

FÉRIA Sobášna sv. omša 
15.30  

Snovák        
-   Hrubcová 

NEDEĽA 

20. 8. 17 
DVADSIATA NEDEĽA 
OBDOBIA „CEZ ROK“ 

Na úmysel   8.30 
  

 Oznamy    

▪  Sviatosť manželstva chcú prijať:  
Anton SVETLOŠÁK, syn Antona a Moniky rod. Litvákovej, narodený – Trstená a bývajúci- Klin 
a Katarína TOMČÍKOVÁ, dcéra Jána a Kataríny rod. Hablákovej, narodená-Dolný Kubín a bývajúca-Vasiľov 
  Ohlasujú sa 1. raz 
Jozef HUTIRA, syn Jozefa a Anny rod. Jurigovej, narodený-Dolný Kubín a bývajúci – Lomná 
a Petrana ADAMICOVÁ, dcéra Františka a Eriky rod. Graňákovej, narodená – Dolný Kubín a bývajúca – Babín 
  Ohlasujú sa 2. raz 
Lukáš SNOVÁK, syn + Jozefa a + Anny rod. Jošťákovej, narodený-Dolný Kubín a bývajúci – Hruštín 
a Jana HRUBCOVÁ, dcéra Jaroslava a Eriky rod. Michalčíkovej, narodená-Dolný Kubín a býv.-Vasiľov 

  Ohlasujú sa 3. raz 
Jozef MAJCHER, syn Jozefa a Aleny rod. Dopaterovej, narodený – Dolný Kubín a bývajúci-Krušetnica 
a Dominika KUBEKOVÁ, dcéra Jozefa a Agnesy rod. Majdovej, narodená – Dolný Kubín a bývajúca – Babín 
  Ohlasujú sa 3. raz 

  Kto by vedel o nejakej manželskej prekážke, je to povinný ohlásiť na farskom úrade. 

▪ Upratovanie  kostola   :   Babín :   16 -  395      

                Vasiľov:  Mariana Vošková, Blažena Bombiaková, Katarína Fazekašová, 
Mária Šangalová, Anna Vošková, Jana Grígľová 

Želám Vám radostné prežívanie nedele a požehnanie do nastávajúceho týždňa! 



Zamyslenie na 40. týždeň Jubilejného roku sv. Martina  

PÔST – DĹŽKA SVÄTOSTI  

Výrazom „dĺžka“ zvykneme niekedy vyjadrovať trvanie stavu alebo činnosti. Aj 
pôst môžeme v tomto zmysle obrazne označiť ako dĺžku našej svätosti so zreteľom 
na jej trvanie a ochranu. Kresťanská svätosť je vystavená úskaliam a ohrozujú ju 
mnohé nebezpečenstvá. Na pomoc vytrvať  v svätosti života nám Kristus odporúča 
pôst.  

Slovo „pôst“ sa používa hlavne na označenie skutkov odriekania a sebazaprenia. 
Zvykneme ho nazývať aj „askéza“. Pôst je mocným pomocníkom nášho úsilia o svätosť 

a kresťanskú dokonalosť. Poučuje nás o tom Sväté písmo i skúsenosť svätých mučeníkov a vyzna-
vačov. Najväčší a najpresvedčivejší dôvod pre pôst a odriekanie je príklad samého Krista. Sám sa 
postil, posvätil pôst a odriekanie a dal nám ho ako liek a záruku víťazstva našej viery.  

Pán Ježiš naše povolanie k svätosti života výslovne spojil s výzvou k sebazapieraniu: „Kto chce 
ísť za mnou, nech zaprie sám seba, vezme svoj kríž a nasleduje ma. Lebo kto by si chcel život 
zachrániť, stratí ho, ale kto stratí svoj život pre mňa, nájde ho. Veď čo osoží človekovi, keby aj 
celý svet získal, a svojej duši by uškodil?! Alebo za čo vymení človek svoju dušu?!“ (Mt 16,24-26 )  

Pôst potrebuje naša svätosť najmä v zápase s hriechom. V tomto ohľade je požiadavka odrieka-
nia a umŕtvovania radikálna a nepozná kompromis. Vtedy hovoríme o povinnom odriekaní. „Ak ťa zvá-
dza na hriech tvoje pravé oko, vylúp ho a odhoď ho od seba, lebo je pre teba lepšie, ak zahynie 
jeden z tvojich údov, ako keby sa malo celé tvoje telo dostať do pekla. A ak ťa zvádza na hriech 
tvoja pravá ruka, odtni ju a odhoď od seba, lebo je pre teba lepšie, ak zahynie jeden z tvojich údov, 
ako keby malo ísť celé tvoje telo do pekla.“ (Mt 5,29-30) Je to obrazná reč, nemožno ju brať 
doslovne. Kristus týmto podobenstvom dáva návod, ako si máme počínať v pokušení k hriechu. Treba 
sa nám správať tak, ako keby sme oko, či ruku nemali. Naše údy nikdy neslobodno zneužiť na hriech. 

Jestvuje aj dobrovoľné sebazaprenie a odriekanie, ktoré konáme ako tréning naše vôle, aby bola 
schopná i ochotná odmietať zlo a robiť dobro. Pôst praktizujeme nielen tak, že sa odriekame jedla, 
nápojov a iných vecí, ale aj tak že ochotne a horlivo robíme to, čo je spojené s nepríjemnosťou a 
ťažkosťami. Najčastejším motívom pre pôst a odriekanie je pokánie za hriechy. Inokedy konáme 
skutky odriekania ako prejavy vďačnosti za Božie dobrodenie a opätovanie lásky voči Bohu. Pôstom 
môžeme pomáhať aj našim blížnym a praktizovať ho ako súčasť našej lásky a duchovnej pomoci. Čím 
viac nás odriekanie stojí námahy, tým je záslužnejšie v Božích očiach. O prínose pôstu pre svätosť a 
zdokonaľovanie kresťana hovorí IV. pôstna prefácia: „Lebo ty v nás telesným pôstom krotíš zlé 
sklony, dvíhaš myseľ, udeľuješ silu k čnosti a dávaš odmeny.“ 

Kráčať po ceste svätosti nie je teda nič iné ako uskutočňovať Kristove slová v evanjeliu: „Vchá-
dzajte tesnou bránou, lebo široká brána a priestranná cesta vedie do zatratenia a mnoho je tých, čo 
cez ňu vchádzajú. Aká tesná je brána a úzka cesta, čo vedie do života, a málo je tých, čo ju na-
chádzajú.“ (Mt 7,13-14) Široká cesta a široká brána, ktorá vedie k smrti a k zatrateniu, symbolizuje 
život pôžitkárstva, vyhýbania sa ťažkostiam, neochoty zriekať sa a prinášať obety pre pravé a 
večné hodnoty. Úzka cesta a úzka brána naproti tomu zobrazuje život posvätený pôstom. Vedieť sa 
zúžiť a zoštíhliť svoju „postavu“, aby mohla prejsť úzkou bránou nie je nič iné, ako sa odriekať, 
odhadzovať zo seba nadbytočné veci, zbavovať sa toho, čo k nám nepatrí, najmä hriechov. Toto 
Kristove podobenstvo vhodne dopĺňa a vysvetľuje výrok svätého Jána Krstiteľa: „On musí rásť a 
mňa musí ubúdať.“ (Jn 3,30) 

Tretia pôstna prefácia vystihuje zmysel a ovocie pôstu slovami: „Lebo ty chceš, aby sme premá-
haním seba krotili svoju pýchu a otvárali srdcia pre chudobných. Keď sa s nimi delíme o chlieb, 
napodobňujeme tvoju dobrotu i lásku tvojho Syna, nášho Pána Ježiša Krista.“ V týchto slovách je 
prekrásne vyjadrená syntéza modlitby, milosrdenstva a pôstu - týchto troch veľkých pomocníkov 
našej svätosti. 

Svätý Martin, oroduj za nás.  

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


