
PPP RRR OOO GGG RRR AAA MMM    BBB OOO HHH OOO SSS LLL UUU ŽŽŽ III EEE BBB    FFF AAA RRR NNN OOO SSS TTT III    BBB AAA BBB ÍÍÍ NNN  

JUBILEJNÝ ROK SVÄTÉHO MARTINA, 
PATRÓNA NÁŠHO BISKUPSTVA                                                        

2016  - 2017 
Svätý Martin, oroduj za nás.  

Týždeň  3. DNES:  2.NEDEĽA „CEZ ROK“  16. 1. 2017 –  22. 1. 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 

  16. 1. 17 
FÉRIA + rod. Stierankova, 

Vajzerova, Kurčinova 17.00 16.30 
 

UTOROK 

17. 1. 17 

SV. ANTON, OPÁT, SPOMIENKA  
 

  

STREDA 

18. 1. 17 

FÉRIA 
 

+ rod. Lysiakova, 
Šuvadova, Frančákova 17.00 16.30 

 

ŠTVRTOK  

19. 1. 17 

FÉRIA 
 

 
 

  

 PIATOK  

20. 1. 17 

SV.FABIÁN, PÁPEŽ A MUČENÍK, 
SV. ŠEBASTIÁN, MUČENÍK,Ľ.S. 

+ František 
 Adamica 17.00 16.30 

 

SOBOTA   

21. 1. 17 

SV. AGNESA, PANNA  
A MUČENICA, SPOMIENKA  

 
  

 

NEDEĽA 
22. 1. 17 

3. NEDEĽA OBDOBIA 
„ CEZ ROK“ 

 Za tých, čo konali 
deviatnik 
Za veriacich 

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

INÉ PODUJATIE 

PONDELOK 

  16. 1. 17 
FÉRIA  

 
  

UTOROK 

17. 1. 17 

SV. ANTON, OPÁT, SPOMIENKA + rod. Hnojčíkova, 
Jurkyova 17.00 16.30 

 

STREDA 

18. 1. 17 

FÉRIA 
 

  
  

ŠTVRTOK  

19. 1. 17 

FÉRIA 
 

+ rod. Kršákova, 
Kotúľova 17.00 16.30 

 

 PIATOK  

20. 1. 17 

SV.FABIÁN, PÁPEŽ A MUČENÍK, 
SV. ŠEBASTIÁN, MUČENÍK,Ľ.S. 

  
  

SOBOTA   

21. 1. 17 

SV. AGNESA, PANNA  
A MUČENICA, SPOMIENKA  

+ Katarína, Ondrej 
Bagár, Ondrej 17.00 16.30 

 

NEDEĽA 
22. 1. 17 

3. NEDEĽA OBDOBIA 
„ CEZ ROK“ 

Na úmysel 8.30 
  

Oznamy:   

 V čase od 18. januára do 25. januára je týždeň modlitieb za ZJEDNOTENIE KRESŤANOV. 

 Prvé sv. prijímanie bude v Babíne 21. mája 2017  a  vo Vasiľove 28. mája 2017. 

 Náuka pre birmovancov z Babína bude v piatok 20.1. o 17.00 spojená s účasťou na sv. omši. 

 Náuka pre birmovancov z Vasiľova bude v sobotu o 15.30 a po nej účasť na sv. omši. 

 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. 

 Upratovanie  kostola   : Babín :    338 - 348 

          Vasiľov:  Valéria Škombárová, Antónia Vošková, Marta Zemenčíková, 

        Katarína Tomčíková, Mária Kotúľová, Martina Pitáková         

Želám Vám radostné prežívanie nedele a požehnanie do nastávajúceho týždňa! 
 



 
Zamyslenie na 10. týždeň Jubilejného roku sv. Martina 

SVEDOMIE – KOMPAS SVÄTOSTI 
Všetko úsilie o poslušnosť Božej vôli sa priamo a bezprostredne do-

týka svedomia človeka. „V hlbinách svojho svedomia človek spoznáva 
zákon, ktorý si sám nedáva, ale ktorý je povinný poslúchať. Jeho hlas 
neprestajne vyzýva človeka milovať a konať dobré a chrániť sa 
zlého...Lebo človek má v srdci od Boha vpísaný zákon a práve v posluš-
nosti tomuto zákonu sa prejavuje jeho dôstojnosť. Svedomie je 
najtajnejším jadrom človeka, svätyňou, kde zostáva sám s Bohom, kto-
rého hlas sa mu ozýva vo vnútri.“ (GS, 16) 

Svedomie má nezastupiteľnú úlohu na ceste k svätosti. Je „tajomným zariadením“ 
ľudského vnútra. Je to akýsi „kompas“ svätosti človeka. Vo svedomí je vpísaný mravný 
zákon, ktorý človekovi v pravej chvíli prikazuje robiť dobro a vyhýbať sa zlu. Toto 
„zariadenie“ posudzuje konkrétne kroky ľudského konania. Schvaľuje tie, ktoré sú 
dobré, a upozorňuje na tie, čo sú zlé. Zároveň človeka za dobro chváli a za zlo ho trestá 
výčitkami.  

Poslušnosť tomuto prirodzenému mravnému zákonu je vlastne poslušnosťou voči 
Bohu, od ktorého tento vpísaný zákon pochádza. Prostredníctvom tohoto zákona je 
vlastne človek v kontakte s Bohom, ktorý sa mu prihovára, môže ho počúvať a reagovať 
na jeho hlas.  

„Mravné svedomie je súd rozumu, ktorým človek rozpoznáva mravnú kvalitu 
konkrétneho činu, na ktorý sa pripravuje, ktorý práve koná, alebo ktorý už uskutočnil. 
Vo všetkom, čo človek robí, musí prísne rešpektovať poznanie dobrého a správneho. 
Pomocou súdu svedomia človek vníma a spoznáva predpisy Božieho zákona. Svedomie 
je zákon nášho ducha, ktorý však ducha presahuje. Vydáva nám príkazy a predstavuje 
zodpovednosť a povinnosť, vzbudzuje strach a nádej...Je poslom toho, ktorý sa nám 
prihovára akoby cez závoj tak v prirodzenom svete ako aj vo svete milosti a ktorý nás 
poučuje a riadi. Svedomie je prvým zo všetkých jeho zástupcov.“ (KKC, 1778) 

Veľkým nebezpečenstvom je, že človek, zaujatý rôznymi starosťami a vonkajšími zá-
ujmami, málo venuje pozornosť svojmu svedomiu. Žije príliš na povrchu a málo pri sebe 
a ešte menej v sebe. „Je dôležité, aby každý bol dostatočne prítomný sám v sebe a aby 
tak mohol počuť a nasledovať hlas svojho svedomia. Táto potreba zvnútornenia je o to 
naliehavejšia, že život nás často odvádza od akéhokoľvek uvažovania, sebaskúmania 
alebo návratom do seba.“ (KKC, 1779) Aj svätý Augustín volá po tomto návrate k vlast-
nému svedomiu: „Vráť sa do svojho svedomia a spytuj sa ...Vráťte sa, bratia, do svojho 
vnútra a vo všetkom, čo robíte, dbajte na svedka - Boha.“ 

Svedomie je „svedkom“ všetkého nášho konania a teda aj svedkom našej svätosti. V 
konaní dobrého nás uspokojuje i navzdory nášmu okoliu, ktoré niekedy hodnotí i naše 
dobré počínanie ako zlé. Svedomie je však aj „svedkom“ toho, čo sme urobili zle. Prijať 
toto svedectvo vlastného svedomia je podkladom mravnej zodpovednosti. Je to záruka 
nádeje v odmenu od Boha alebo úfnosti v odpustenie z milosrdenstva. Tým, že svedomie 
svedčí o spáchanom priestupku, pripomína, že treba žiadať o odpustenie, znova konať 
iba dobro a s Božou milosťou neprestajne pestovať čnosť. (Porov. KKC, 1781) „Podľa 
toho poznáme, že sme z pravdy a uspokojíme si pred ním srdce. Lebo keby nám srdce 
niečo vyčítalo, Boh je väčší ako naše srdce a vie všetko.“ (1 Jn 3,19-20) „Buď verný až do 
smrti a dám ti veniec života.“ (Zjv 2, 10) 

Svätý Martin, oroduj za nás. 

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

 


