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JUBILEJNÝ ROK SVÄTÉHO MARTINA, 
PATRÓNA NÁŠHO BISKUPSTVA                                                        

2016  - 2017 
Svätý Martin, oroduj za nás.  

Týždeň  6. DNES:  5.NEDEĽA „CEZ ROK“  6. 2. 2017 –  12. 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 

6. 2. 17 

SV. PAVOL MIKI 
A SPOLOČNÍCI, MUČENÍCI, SP. 

+ Helena Líšková 
(30.deň) 17.00 16.30 

 

UTOROK 

7. 2. 17 

FÉRIA  
 

  

STREDA 

8. 2. 17 

SV. HIERONYM EMILIANI, 
ĽUBOVOĽNÁ SPOMIENKA 

+ Jozef, Jozef, Mária, 
František Janidžár  17.00 16.30 

 

ŠTVRTOK  

9. 2. 17 

FÉRIA  
 

  

 PIATOK  

10. 2. 17 

SV. ŠKOLASTIKA, PANNA, 
SPOMIENKA 

+ Miroslav Kurčina 
(1.výr.) 17.00 16.30 

 

SOBOTA   

11. 2. 17 

PREBL. PANNA MÁRIA LURDSKÁ, 

25 SVETOVÝ DEŇ CHORÝCH 

Za všetkých chorých 
7.00  

 

NEDEĽA 
12. 2. 17 

6. NEDEĽA OBDOBIA 
„ CEZ ROK“ 

Na úmysel 
 
Za veriacich 

7.00 
10.00 

  

KKK ooo sss ttt ooo lll    sss vvv ...    JJJ ááá nnn aaa    aaa    PPP aaa vvv lll aaa    VVV aaa sss iii ľľľ ooo vvv       

DEŇ LITURGICKÝ KALENDÁR ÚMYSEL SV. OMŠE ČAS 
SV. 
SPOVEĎ 

INÉ PODUJATIE 

PONDELOK 

6. 2. 17 

SV. PAVOL MIKI 
A SPOLOČNÍCI, MUČENÍCI, SP. 

 
 

  

UTOROK 

7. 2. 17 

FÉRIA Za zdravie rodiny 
17.00 16.30 

 

STREDA 

8. 2. 17 

SV. HIERONYM EMILIANI, 
ĽUBOVOĽNÁ SPOMIENKA 

  
  

ŠTVRTOK  

9. 2. 17 

FÉRIA + Margita Jurkyová 
17.00 16.30 

 

 PIATOK  

10. 2. 17 

SV. ŠKOLASTIKA, PANNA, 
SPOMIENKA 

 
 

  

SOBOTA   

11. 2. 17 

PREBL. PANNA MÁRIA LURDSKÁ, 

25 SVETOVÝ DEŇ CHORÝCH 

+ Radoslav Madleňák, 

Adam Sitar 
17.00 16.30 

 

NEDEĽA 
12. 2. 17 

6. NEDEĽA OBDOBIA 
„ CEZ ROK“ 

Na úmysel 8.30 
  

Oznamy:   
 V sobotu je spomienka Preblahoslavenej  Panny Márie Lurdskej a 25. svetový deň chorých. 

         Sv. omša v Babíne bude ráno o 7.00 hod. zo spomienky. Bude obetovaná za všetkých chorých. 

 Na budúcu nedeľu bude zbierka na elektrinu v kostoloch.  

Máme nedoplatok za minulý rok 1 750,-€. Zvýšili sa aj mesačné poplatky viac ako o 100%. 

 Upratovanie  kostola   : Babín :    14 - 385 

          Vasiľov:   Viera Šangalová, Anežka Klokočíková, Jarmila Grígľová, 
     Eva Vošková, Marcela Klokočíková, Helena Hečková 

  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. 

 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 1. 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 13. týždeň Jubilejného roku sv. Martina 

ZÁRUKA SVÄTOSTI – NASLEDOVANIE KRISTA 

Nevyhnutnou podmienkou k dosiahnutiu svätosti života je 

nasledovanie Krista. Na mnohých miestach v evanjeliu stretá-

vame túto požiadavku. Svojím učením, ale i celým svojím živo-

tom ukázal, v čom je opravdivá dokonalosť učeníkov. Kristus 

sám je stelesnením Božej svätosti na zemi. Všetko jeho konanie 

bolo sväté a dokonalé. Všetko, čo konal, robil aj preto, aby nám 

dal príklad: „Dal som vám príklad, aby ste aj vy robili, ako som 

ja urobil vám.“ (Jn 13,15)  

Keď žiada od nás lásku, hovorí: „Nové prikázanie vám dávam, aby ste sa 

milovali navzájom. Aby ste sa aj vy vzájomne milovali, ako som ja miloval vás. 

Podľa toho spoznajú všetci, že ste moji učeníci, ak sa budete navzájom 

milovať.“ (Jn 13,34-35) Aj apoštol Peter upriamuje našu pozornosť na Kristov 

príklad: „Veď na to ste povolaní; lebo aj Kristus trpel za vás a zanechal vám 

príklad, aby ste kráčali v jeho šľapajach.“ (1Pt 2,21) 

 Svätosť a dokonalosť kresťana vedie k stále väčšej podobnosti s Kristom. 

To je cieľ všetkého úsilia o svätosť. „Lebo ktorých predpoznal, tých aj 

predurčil, že sa stanú podobnými obrazu jeho Syna, aby on bol prvorodený 

medzi mnohými bratmi.“ (Rim 8,29) 

Ježiš Kristus je pre nás mierou dokonalosti a vzorom každej čnosti. On sám 

povedal: „Vezmite na seba moje jarmo a učte sa odo mňa, lebo som tichý a 

pokorný srdcom; a nájdete odpočinok pre svoju dušu.“ (Mt 11,29) Na-

podobňovanie Krista je jediná cesta, ako sa stať svätým.  

 Súčasťou napodobňovania Krista je aj odvaha kráčať za ním po krížovej 

ceste života. „A kto ide za mnou a nenesie svoj kríž, nemôže byť mojím 

učeníkom.“ (Lk 14,27) 

K nasledovaniu Krista a posväcovaniu života sme sa zaviazali pri krste. 

Považujeme to za prvoradú kresťanskú úlohu. V úsilí o napodobňovanie Krista 

a posväcovanie života nám pomáha časté čítanie Evanjelia a rozjímanie o 

Kristovom živote. Tak môžeme stále lepšie poznávať jeho príklad. Pomáhajú 

nám aj modlitby, bohoslužby a najmä sviatosti. Časté sväté prijímanie nás 

najviac zjednocuje s Kristom a mu pripodobňuje. 

Svätý Martin, oroduj za nás. 

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


