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JUBILEJNÝ ROK SVÄTÉHO MARTINA, 
PATRÓNA NÁŠHO BISKUPSTVA                                                        

2016  - 2017 
Svätý Martin, oroduj za nás.  

Týždeň  7. DNES:  6.NEDEĽA „CEZ ROK“  13. 2. 2017 –  19. 2. 2017 

    „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 

13. 2. 17 

FÉRIA + Ondrej Škunta 
(30.deň) 17.00 16.30 

 

UTOROK 

14. 2. 17 

SV. CYRIL, MNÍCH A METOD, 
BISKUP, PATRÓNI  EURÓPY 

 
 

  

STREDA 

15. 2. 17 

FÉRIA + Emília Škuntová 
(30.deň) 17.00 16.30 

 

ŠTVRTOK  

16. 2. 17 

FÉRIA  
 

  

 PIATOK  

17. 2. 17 

FÉRIA + Ľubica Polčicová 
(1.výr.) 17.00 16.30 

 

SOBOTA   

18. 2. 17 

FÉRIA  
  

 

NEDEĽA 
19. 2. 17 

7. NEDEĽA OBDOBIA 
„ CEZ ROK“ 

Na úmysel 
 
Za veriacich 

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

INÉ PODUJATIE 

PONDELOK 

13. 2. 17 

FÉRIA  
 

  

UTOROK 

14. 2. 17 

SV. CYRIL, MNÍCH A METOD, 
BISKUP, PATRÓNI  EURÓPY 

+ rod. Bereňova, 
Tomáňova 17.00 16.30 

 

STREDA 

15. 2. 17 

FÉRIA   
  

ŠTVRTOK  

16. 2. 17 

FÉRIA + Ľudmila, Ferdinand, 

František Tomčík 
17.00 16.30 

 

 PIATOK  

17. 2. 17 

FÉRIA  
 

  

SOBOTA   

18. 2. 17 

FÉRIA + rod. Baraniakova, Václav 

Graňák, Mária Papežová 
17.00 16.30 

 

NEDEĽA 
19. 2. 17 

7. NEDEĽA OBDOBIA 
„ CEZ ROK“ 

Na úmysel 8.30 
  

Oznamy:   
 Dnes je zbierka na elektrinu v kostoloch. Pán Boh zaplať.  

 V týždni od 13.2.-19.2. 2017 sa na Slovensku už po siedmy krát uskutoční Národný týždeň 

manželstva. Cieľom je vytvoriť celoslovenskú kampaň na podporu manželstva. 

 Upratovanie  kostola   : Babín :    395 - 33 

         Vasiľov:   Agneša Svetlošáková, Božena Pilarčíková, Jarmila Janšová, 

Daniela Ptáčková, Katarína Dudášiková, Jana Kotúľová 
 Sviatosť manželstva chcú prijať: 

       Jakub  KUREK, syn Jozefa  a  Martiny rod. Gerekovej, narodený – Trstená a bývajúci – Zubrohlava 

        a Veronika POLEČOVÁ, dcéra  Jozefa a Anny rod. Janidžárovej, nar.– Dolný Kubín a bývajúca - Babín 

  Ohlasujú sa 2. raz 

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

 
Želám Vám radostné prežívanie nedele a požehnanie do nastávajúceho týždňa! 

 



 

Prihlášky do kňazského seminára 
 

 

„Chceme vo vás vidieť autentických a ušľachtilých svedkov mladosti, tej mladosti, ktorá medzi 

mnohými hlasmi, ktoré zneli okolo nej, dokázala spoznať ten hlas, (...) ktorý je zároveň pozvaním a aj 

príkazom, hlas, ktorý je jednoduchý ako nádych a hlboký ako dráma, hlas Krista, ktorý ešte aj dnes, 

a dnes viac ako kedykoľvek predtým, hovorí: <<Poď a nasleduj ma>> (Mt 19, 21). Mladíci, ktorí nás 

počúvate: ste to vy, ktorí ste počuli ten hlas: poď a nasleduj ma? Ten hlas ešte pokračuje: <<Ja som 

svetlo sveta; kto ma nasleduje, nebude chodiť vo tmách, ale bude mať svetlo života>> (Jn 8, 12).“ (bl. 

Pavol VI,  Convegno internazionale indetto per celebrare il 4° centenario della fondazione dei seminari, 

1963)  

Povzbudzujeme tých, ktorí v sebe cítia kňazské povolanie, aby sa s tajomstvom svojho 

povolania čím skôr zdôverili. Termín podania prihlášky do kňazského seminára je do 28.2.2017. 

Prihláška sa podáva prostredníctvom vlastného farára. Bližšie informácie o prijímacom konaní 

na štúdium katolíckej teológie si uchádzači môžu pozrieť na internetovej stránke kňazského 

seminára:    ks.kapitula.sk  

Okrem povinných príloh je potrebné aj odporúčanie vlastného farára, krstný list so 

záznamom o birmovke a sobášny list rodičov. Uchádzači budú následne listom pozvaní na 

stretnutie s diecéznym biskupom a na prvé pohovory s predstavenými kňazského seminára. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Zamyslenie na 14. týždeň Jubilejného roku sv. Martina 

SKRYTOSŤ - STRATÉGIA SVÄTOSTI  

Opravdivá svätosť sa nevystavuje na obdiv, ale má tendenciu 

zostať ukrytá. Je to preto, že svätosť sa snúbi s pokorou a nehľadá 

chválu u ľudí. Jediným motívom svätého konania a správania sa je 

túžba zapáčiť sa Bohu. Svätý Pavol takto uvažuje: „Chcem si teraz 

nakloniť ľudí alebo Boha? Alebo sa usilujem páčiť sa ľuďom? Keby 

som sa ešte chcel páčiť ľuďom, nebol by som Kristovým služobní-

kom.“ (Gal 1,10) 

Sám Kristus skrytosť svätosti vyhlásil za jej primárny znak. Keď učil o troch 

základných prejavoch evanjeliovej svätosti: o almužne, modlitbe a pôste, poučoval 

učeníkov o potrebe konať v skrytosti. Na adresu konania dobrých skutkov povedal: 

„Dajte si pozor a nekonajte svoje dobré skutky pred ľuďmi, aby vás obdivovali, lebo 

nebudete mať odmenu u svojho Otca, ktorý je na nebesiach...Ale keď ty dávaš al-

mužnu, nech nevie tvoja ľavá ruka, čo robí pravá, aby tvoja almužna zostala skrytá.“ 

(Mt 6,1-4) Podobne sa vyjadril o spôsobe modlitby. „A keď sa modlíte, nebuďte ako 

pokrytci, ktorí sa radi postojačky modlievajú v synagógach a na rohoch ulíc, aby ich 

ľudia videli... Ale keď sa ty ideš modliť, vojdi do svojej izby, zatvor za sebou dvere a 

modli sa k svojmu Otcovi, ktorý je v skrytosti.“ (Mt 6,5-6) Skrytým pred ľuďmi má 

zostať aj náš pôst a život odriekania: „Keď sa ty postíš, pomaž si hlavu a umy si tvár, 

aby nie ľudia zbadali, že sa postíš, ale tvoj Otec, ktorý je v skrytosti.“ (Mt 6,17ň18) 

Zvlášť si treba všimnúť slová, ktoré Kristus opakovane vyriekol o pravom dôvode 

skrytého konania našich skutkov: „A tvoj Otec ťa odmení, lebo on vidí aj v skrytosti.“ 

(Mt 6,18) 

Ak chceme lepšie pochopiť, čo je to skrytosť svätosti, všimnime si svätú Teréziu z 

Lisieux. Svoje čnosti a skutky nevystavovala na obdiv. Ani spolusestry v rehoľnom 

spoločenstve, v ktorom žila, nevedeli, aký veľký duch sa v nej skrýva. Sestrička, ktorá 

viedla kroniku kláštora, mala po jej smrti niečo napísať, čím sa vyznačovala a čo ju 

charakterizovalo. Mala však veľký problém. Nevedela, čo zvláštneho by o nej mohla 

napísať. Až autobiografia, ktorú svätá Terézia napísala z poslušnosti na príkaz 

predstavenej, odkryla toto nesmierne dielo Božej milosti v jej duši. 

Pravú povahu svätosti vyjadril Apoštol národov slovami: „Veď ste zomreli a váš 

život je s Kristom ukrytý v Bohu. A keď sa zjaví Kristus, váš život, vtedy sa aj vy zja-

víte s ním v sláve.“ (Kol 3,3-4) 

Svätý Martin, oroduj za nás. 

 

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

 


