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JUBILEJNÝ ROK SVÄTÉHO MARTINA, 
PATRÓNA NÁŠHO BISKUPSTVA                                                        

2016  - 2017 
Svätý Martin, oroduj za nás.  

Týždeň  5. DNES:  4.NEDEĽA „CEZ ROK“  30. 1. 2017 –  5. 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 

30. 1. 17 
FÉRIA + Jozef Babinský 

(30.deň) 17.00 16.30 
 

UTOROK 

31. 1. 17 

SV. JÁN BOSKO, KŇAZ, 
SPOMIENKA  

 
 

  

STREDA 

1. 2. 17 

FÉRIA + Mária Babinská 
a Jozef Svitek 17.00 16.30 

 

ŠTVRTOK  

2. 2. 17 

OBETOVANIE PÁNA, SVIATOK 
 

+ Matej, Helena, Janka 

Babinský, Ľubica 
18.30 

  

 PIATOK  

3. 2. 17 

SV. BLAŽEJ, BISKUP 
A MUČENÍK, ĽUB. SPOMIENKA 

+ rod. Babinska, 
Jurkyova, Bohucka 17.00 15.00 

 

SOBOTA   

4. 2. 17 

FÉRIA  
  

 

NEDEĽA 
5. 2. 17 

5. NEDEĽA OBDOBIA 
„ CEZ ROK“ 

Na úmysel 
 
Za veriacich 

7.00 
10.00 

 Poklona Najsv. Sviat 

11.00 – 15.00 
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DEŇ LITURGICKÝ KALENDÁR ÚMYSEL SV. OMŠE ČAS 
SV. 
SPOVEĎ 

INÉ PODUJATIE 

PONDELOK 

30. 1. 17 
FÉRIA  

 
  

UTOROK 

31. 1. 17 

SV. JÁN BOSKO, KŇAZ, 
SPOMIENKA  

+ rod. Vydrova, 
Klokočova, Gregorova 17.00 16.30 

 

STREDA 

1. 2. 17 

FÉRIA   
  

ŠTVRTOK  

2. 2. 17 

OBETOVANIE PÁNA, SVIATOK 
 

+ Marek a Jozef 
Kršák 17.00 15.00 

 

 PIATOK  

3. 2. 17 

SV. BLAŽEJ, BISKUP A 

MUČENÍK, ĽUB. SPOMIENKA 
Za duše, na ktoré si 
nikto nespomína 18.30 

  

SOBOTA   

4. 2. 17 

FÉRIA + Mária Vydrová 
17.00 16.30 

 

NEDEĽA 
5. 2. 17 

5. NEDEĽA OBDOBIA 
„ CEZ ROK“ 

Na úmysel 8.30 
 Poklona Najsv. Sviat 

9.30 – 13.00 

Oznamy:   

 Posledná januárová nedeľa 29. januára 2017 bude už tradične venovaná Katolíckej univerzite                   

v Ružomberku (KU). Zmyslom slávenia „Nedele KU“ je poďakovanie všetkým priateľom, 

priaznivcom,  dobrodincom a podporovateľom za modlitby, obety a každú pomoc a podporu 

venovanú Katolíckej univerzite. Prosíme veriacich, aby sa v tento deň spojili v modlitbách za 

jedinú katolícku univerzitu na Slovensku. 

 Spovedanie v toto prvopiatkovom týždni :  Vasiľov – štvrtok  od 15,00;  
Babín – piatok od 9.00;  od 15,00 

 Ku chorým budem chodiť v stredu – Babín od 8,30; Vasiľov od 11,00 

 Na budúcu nedeľu je poklona Najsvätejšej Sviatosti Oltárnej. Vasiľov 9,30-13,00 Babín 11,00-15,00 

 Upratovanie  kostola   : Babín :    358 - 13 

          Vasiľov:  Daniela Kotúľová, Antónia Gemeľová, Helena Chyľová, 
        Emília Vošková, Anna Hnojčíková, Terézia Mušáková 

 

Želám Vám radostné prežívanie nedele a požehnanie do nastávajúceho týždňa! 
 



 

Zamyslenie na 12. týždeň Jubilejného roku sv. Martina 

ZÁRUKA SVÄTOSTI – ÚČASŤ NA KRISTOVOM KRÍŽI 
Veľmi dôležitým predpokladom svätosti kresťana je účasť na Kris-

tovom kalichu, v tom zmysle, ako o ňom hovorí v evanjeliu. Zebedejovi 

synovia žiadali od Ježiša výhody v jeho kráľovstve. Miesto po jeho pra-

vici a ľavici. „Na to im Ježiš povedal: „Neviete, čo žiadate. Môžete piť 
kalich, ktorý ja pijem? Alebo môžete byť pokrstení krstom, ktorým som 
ja krstený? Oni mu vraveli: „Môžeme.“ Ježiš im povedal: „Kalich, ktorý 
pijem ja, budete piť, aj krstom, ktorým som krstený ja, budete 
pokrstení. Ale dať niekomu sedieť po mojej pravici alebo po ľavici 
nepatrí mne. To dostanú tí, ktorým je to pripravené.“ (Mk 10,38-40)  

Piť z kalicha Kristus rozumel obrazne. Jedná sa o metaforu, v ktorej kalich symboli-

zuje utrpenie. Svätosť sa naozaj pije z Kristovho kalicha. Jednak z kalicha Eucharistie, 

ktorým je predrahá Kristova krv, ale aj z kalicha jeho utrpenia. Medzi týmito dvoma 

významami kalicha je vnútorný súvis. Piť z oboch kalichov je forma účasti na tajomstve 

Kristovho kríža.  

Utrpenie, ktoré nám treba znášať, môže mať rozličné podoby. Raz sa ním rozumie 

prenasledovanie pre Krista, ktorého najkrajšou podobou je mučeníctvo. Inokedy sa kali-

chom utrpenia chápe naše vlastne odriekanie a umŕtvovanie - askéza. Do kategórie 

utrpenia patria aj naše choroby a trápenia sociálneho, či psychologického rázu. To sú 

všetko rozličné formy účasti na Kristovom kríži. 

Všetci tí, čo sa podujímajú na cestu svätosti, majú vedieť, že je to „krížová cesta“. 

„Kto chce ísť za mnou, nech zaprie sám seba, vezme každý deň svoj kríž a nasleduje 
ma.“ (Lk 9,23) Svätý Pavol apoštol dobrovoľnú askézu označuje za zomieranie. „Stále 
nosíme na tele Ježišovo umieranie, aby sa na našom tele zjavil aj Ježišov život. A tak kým 
žijeme, ustavične sa vydávame na smrť pre Ježiša, aby sa aj Ježišov život zjavil na našom 
smrteľnom tele. V nás teda účinkuje smrť, vo vás život." (2Kor 4,10-11) A v liste 

Galaťanom túto istú myšlienku vyjadril takto: „S Kristom som pribitý na kríž. Už nežijem 
ja, ale vo mne žije Kristus.“ (Gal 2,19-20)  A v tom istom liste život posvätený askézou 

charakterizoval takto: „Tí, čo patria Kristovi Ježišovi, ukrižovali telo s vášňami a žia-
dosťami.“ (Gal 5,24) 

Ku Kristovmu utrpeniu nás pridružujú aj rozličné choroby a trápenia, ktoré na nás 

prichádzajú. Ich prapríčinou je hriech. Človek môže znášať telesné choroby a bolesti aj 

bez vlastnej viny. Podľa piateho Božieho prikázania je povinný sa o zdravie starať a proti 

chorobám bojovať. Ak stratí zdravie, má povinnosť dať sa liečiť. Bolesť a utrpenie 

môžeme však využiť v úsilí o sebaposvätenie. Trpezlivým znášaním chorôb a trápení 

spájame svoje utrpenie s Kristovým výkupným utrpením na kríži, podľa slov Apoštola: 

„Teraz sa radujem v utrpeniach pre vás a na vlastnom tele dopĺňam to, čo chýba 
Kristovmu utrpeniu pre jeho telo, ktorým je Cirkev.“ (Kol 1,24) 

„Cesta k dokonalosti vedie cez kríž. Niet svätosti bez odriekania a duchovného boja. 

Duchovný pokrok vyžaduje askézu a umŕtvovanie, ktoré postupne vedú k životu v pokoji 

a radosti blahoslavenstiev. „Kto vystupuje, nikdy sa nezastavuje, znova  a znova začína a 

nikdy neskončí…začínať. Kto vystupuje, neprestáva túžiť po tom, čo už pozná.“ (KKC, 

2015)  

Svätý Martin, oroduj za nás. 

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



 

PANNA MÁRIA JE MATKOU BOŽIEHO SYNA  
Zamyslenie na Fatimské soboty z príležitosti storočnice jej zjavení 

 

„(Márii) sa dostalo tej najvyššej úlohy a hodnosti byť matkou 

Božieho Syna, a preto aj milovanou dcérou Otca a svätyňou Ducha 

Svätého.“ (LG, 53) 

Základnou a najvýznamnejšou pravou viery o Panne Márii je jej 

Božie materstvo. Hlása, že je opravdivou matkou Božiemu Synovi 

Ježišovi Kristovi, ktorého počala z Ducha Svätého, nosila ho pod 

srdcom a porodila na svet. Ako opravdivá a dokonalá matka sa voči 

nemu správala aj po narodení. V detstve ho opatrovala a vychovávala, 

počas verejného účinkovania ho sprevádzala, bola pri jeho smrti na 

kríži ale aj pri jeho zmŕtvychvstaní. 

O Máriinom materstve vydávajú svedectvo evanjeliá. Svätá Alžbeta nazýva Pannu Máriu 

„matkou Pána“: „Čím som si zaslúžila, že matka môjho Pána prichádza ku mne?“ (Lk 1,43) 

Posvätná tradícia tak isto dosvedčuje túto pravdu viery. Na zvýraznenie Máriinho materstva 

sa zrodil výraz Bohorodička. Po prvý krát ho v svojom spise použil Hypolit Rímsky už na 

začiatku tretieho storočia. Tento výraz sa potom neskoršie používal aj pri vyjasňovaní kris-

tologických sporov na konciloch proti nestorianizmu a neskoršie gnosticizmu. Zdôrazňoval 

jednotu Kristovej bytosti, ktorú tvoria dve prirodzenosti: božská a ľudská: Zvlášť na Efezskom 

koncile použili pravoverní biskupi tento výraz ako kritérium pravej náuky o Kristovi. Neskor-

šie sa v posvätnej bohovede viac začal používať výraz Matka Božia. 

Výraz Bohorodička vyjadruje náuku, že Panna Mária počala a porodila Božieho Syna, 

ktorému pôsobením Ducha Svätého dala telo. Dve prirodzenosti Krista - božská i ľudská sú 

nerozlučne spojené (hypostatická únia) a utvárajú jedinú bytosť a osobu Kristovu. Mária je 

matkou Kristovej osoby a preto je aj Božia matka (Theotokos), nie len matka človeka Krista 

(Christotokos). 

Máriine materstvo je podkladom nevýslovnej dôstojnosti a vznešenosti jej osoby a 

poslania. Táto hodnosť prevyšuje všetky pozemské i nebeské hodnoty. Svätý Tomáš Akvinský 

v Teologickej summe hovorí: „Blahoslavená Panna, preto že je matkou Božou, má v určitom 

slova zmysle nekonečnú dôstojnosť zo samého nekonečného dobra, ktorým je Boh.“ 

Teológovia učia, že materstvo Panny Márie spôsobilo jej nevýslovnú dôstojnosť a 

vznešenosť aj preto, lebo prostredníctvom neho sa utvorilo osobitné a zvláštne spoločenstvo 

Panny Márie s Najsvätejšou Trojicou: s nebeským Otcom ako jeho najvynikajúcejšia dcéra; s 

Božím Synom vo zvláštnom vzťahu príbuzenstva matky; s Duchom Svätým ako jeho 

milovaná nevesta a jeho najsvätejší príbytok. 

Všetky ostatné Máriine privilégia a hodnosti sa odvodzujú od tohoto prvotného daru jej 

osoby - materstva. V Božom materstve má svoje zdôvodnenie privilégium nepoškvrneného 

počatia, jej sväté panenstvo, jej nanebovzatie, ako aj jej duchovné materstvo voči všetkým 

vykúpeným.  

Mons. Pavol Janáč 

 


