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JUBILEJNÝ ROK SVÄTÉHO MARTINA, 
PATRÓNA NÁŠHO BISKUPSTVA                                                        

2016  - 2017 
Svätý Martin, oroduj za nás.  

Týždeň  8. DNES:  7.NEDEĽA „CEZ ROK“  20. 2. 2017 –  26. 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 

20. 2. 17 

FÉRIA + rod. Bohucka, Gaborova, 

František Janidžár 
17.00 16.30 

 

UTOROK 

21. 2. 17 

SV. PETER DAMIANI, BISKUP 

A UČITEĽ CIRKVI, ĽUB. SPOM. 
 

 
  

STREDA 

22. 2. 17 

KATEDRA SV. APOŠTOLA PETRA, 
SVIATOK 

+ rod. Polečova, Janidžárova, 

Kurekova, Gerekova 
7.00 6.30 

 

ŠTVRTOK  

23. 2. 17 

SV. POLYKARP, BISKUP 

A MUČENÍK, SPOMIENKA 
 

 
  

 PIATOK  

24. 2. 17 

FÉRIA + Ján Fuckulák 
(1.výr.) 17.00 16.30 

 

SOBOTA   

25. 2. 17 

FÉRIA Sobášna sv. omša 
15.00  

Kurek  
- Polečová 

NEDEĽA 
26. 2. 17 

8. NEDEĽA OBDOBIA 
„ CEZ ROK“ 

Za ružu Márie 
Fuckulákovej 
Za veriacich 

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

INÉ PODUJATIE 

PONDELOK 

20. 2. 17 

FÉRIA  
 

  

UTOROK 

21. 2. 17 

SV. PETER DAMIANI, BISKUP 

A UČITEĽ CIRKVI, ĽUB. SPOM. 

+ Jozef Škombár 
(30.deň) 17.00 16.30 

 

STREDA 

22. 2. 17 

KATEDRA SV. APOŠTOLA PETRA, 
SVIATOK 

  
  

ŠTVRTOK  

23. 2. 17 

SV. POLYKARP, BISKUP 

A MUČENÍK, SPOMIENKA 
+ rod. Škombárova, 

Mušákova, Genšoríkova 
17.00 16.30 

 

 PIATOK  

24. 2. 17 

FÉRIA  
 

  

SOBOTA   

25. 2. 17 

FÉRIA + rod. Maťaťova, 

Kupčova, Kotúľova 
17.00 16.30 

 

NEDEĽA 
26. 2. 17 

8. NEDEĽA OBDOBIA 
„ CEZ ROK“ 

Na úmysel 8.30 
  

Oznamy:   
 Zbierka minulú nedeľu bola: Babín 868,- €;  Vasiľov : 725,- €. Pán Boh zaplať.  

 Z rozhodnutia diecézneho biskupa zvonček z dnešnej nedele ide na opravu Oravského centra 

mládeže v Ústi nad Priehradou. Otec biskup povzbudzuje k vašej štedrosti podľa vašich možnosti. 

 Upratovanie  kostola   : Babín :    34 - 430 

         Vasiľov:   Ľubica Kušnieriková, Mariana Vošková, Blažena Bombiaková, 

Mária Hutirová, Anna Vošková, Jana Hajduchová 
 

 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 3. 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 15. týždeň Jubilejného roku sv. Martina 

BOŽIA MILOSŤ - ZÁKLAD SVÄTOSTI  

Nik z nás ľudí sa vlastnou usilovnosťou a sám zo seba nemôže po-

svätiť. Svätým sa človek môže stať len účasťou na svätosti Boha, ktorý 

je jediný Svätý. Naša ľudská svätosť pramení z Boha a je darom jeho 

lásky. Svätosť možno len prijať a nechať sa ňou presiaknuť a naplniť. 

Svätý Pavol apoštol to jednoznačne vyjadril slovami: „Ale z Božej milosti 

som tým, čím som.“ (1Kor 15,10)  

Tajomstvo našej kresťanskej svätosti tkvie v dare, ktorý menujeme Božia milosť. Pán 

Ježiš v podobenstve o viniči ho pripodobnil miazge, ktorá koluje v kmeni stromu a jeho 

konároch: „Ja som pravý vinič a môj Otec je vinohradník. On každú ratolesť, ktorá na 

mne neprináša ovocie, odrezáva, a každú, ktorá ovocie prináša, čistí, aby prinášala viac 

ovocia. Vy ste už čistí pre slovo, ktoré som vám povedal. Ostaňte vo mne a ja vo vás. 

Ako ratolesť nemôže prinášať ovocie sama od seba, ak neostane na viniči, tak ani vy, ak 

neostanete vo mne. Ja som vinič, vy ste ratolesti. Kto ostáva vo mne a ja v ňom, prináša 

veľa ovocia; lebo bezo mňa nemôžete nič urobiť. Ak niekto neostane vo mne, vyhodia 

ho von ako ratolesť a uschne. Potom ich pozbierajú, hodia ich do ohňa a zhoria.“ (Jn 

15,1-6) Životodarnou miazgou, ktorá spôsobuje svätosť v človekovi a uschopňuje ho 

sväto žiť, t.j. robiť dobro, je dar milosti Ducha Svätého. 

Katechizmus Katolíckej cirkvi o tomto základe svätosti kresťana uvádza: „Naše 

ospravodlivenie pochádza z Božej milosti. Milosť je priazeň, nezaslúžiteľná pomoc, 

ktorú nám Boh dáva, aby sme odpovedali na jeho pozvanie stať sa Božími deťmi, 

adoptovanými synmi, účastnými na Božej prirodzenosti a na večnom živote. 

Milosť je účasťou na Božom živote, uvádza nás do dôverného vzťahu trojičného 

života: krstom získava kresťan účasť na Kristovej milosti, ktorý je hlavou svojho Tela. 

Ako „adoptovaný syn“ môže od krstu nazývať Boha „Otcom“ spolu s Ježišom Kristom, 

jeho jediným Synom. Dostáva život Ducha, ktorý v ňom vzbudzuje lásku a formuje 

Cirkev. 

Toto pozvanie k večnému životu je nadprirodzené. Úplne závisí od nami nezaslúženej 

iniciatívy Boha, lebo len on sa môže zjaviť a dávať seba samého. Presahuje schopnosť 

rozumu a sily ľudskej vôle i každého stvorenia. Kristova milosť je nezaslúžený dar 

Božieho života, ktorý do našej duše vlieva Duch Svätý, aby ju uzdravil z hriechu a po-

svätil: je to milosť posväcujúca alebo zbožšťujúca, ktorú sme prijali v krste. Ona je 

prameňom diela nášho posvätenia. „Kto je teda v Kristovi, je novým stvorením. Staré sa 

pominulo a nastalo nové. Ale to všetko je od Boha, ktorý nás skrze Krista zmieril so 

sebou (2 Kor 5,15-18).“ (KKC, 1996-1999) 

Svätý Martin, oroduj za nás. 

 

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

 


