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JUBILEJNÝ ROK SVÄTÉHO MARTINA,
PATRÓNA NÁŠHO BISKUPSTVA
2016 - 2017
Svätý Martin, oroduj za nás.
Týždeň 1.

DNES:

SLÁVNOSŤ

PANNY MÁRIE
BOHORODIČKY

2. 1. 2017 – 8. 1. 2017

„Buďte svätí, lebo ja som svätý.“ (1Pt 1, 16)
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2. 1. 17
UTOROK
3. 1. 17
STREDA
4. 1. 17

LITURGICKÝ KALENDÁR
SV. BAZIL VEĽKÝ A GREGOR
NAZIÁNSKY, BISK. A UČ. CIRK.
NAJSVÄTEJŠIE MENO JEŽIŠ,

ÚMYSEL SV. OMŠE

ČAS

Pohrebná
+ Jozef Babinský

13.00

+ Augustín Baľak, rod.
Klimčíkova, Kurčinova

17.00

SV.
SPOVEĎ

INÉ PODUJATIE

ĽUBOVOĽNÁ SPOMIENKA

FÉRIA

ŠTVRTOK

FÉRIA

5. 1. 17
PIATOK
6. 1. 17

ZJAVENIE
PÁNA,
TROCH
KRÁĽOV, PRIKÁZANÝ SVIATOK

SOBOTA
7. 1. 17

RAJMUND Z PEŇAFORTU, KŇAZ

NEDEĽA
8. 1. 17

K RST K RISTA P ÁNA , SVIATOK
2. NEDEĽA PO N ARODENÍ P ÁNA

ĽUBOVOĽNÁ SPOMIENKA

Poďakovanie za
dobrodincov Veroniky
Za veriacich farnosti

Na úmysel

16.00

7.00
10.00
7.00
10.00

Za veriacich
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LITURGICKÝ KALENDÁR
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NAZIÁNSKY, BISK. A UČ. CIRK.
NAJSVÄTEJŠIE MENO JEŽIŠ,
ĽUBOVOĽNÁ SPOMIENKA

ÚMYSEL SV. OMŠE

ČAS

+ rod. Kotúľova,
Hnojčíkova, Špaglova

17.00

+ Peter, Žofia Kubaš
a rodičia

17.00

Na úmysel

8.30

+ Jozef Jurky
č.d.197

17.00

Na úmysel

8.30

SV.
SPOVEĎ

INÉ PODUJATIE

16.00
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ZJAVENIE
PÁNA,
TROCH
KRÁĽOV, PRIKÁZANÝ SVIATOK
RAJMUND Z PEŇAFORTU, KŇAZ

NEDEĽA
8. 1. 17

K RST K RISTA P ÁNA , SVIATOK
2. NEDEĽA PO N ARODENÍ P ÁNA

ĽUBOVOĽNÁ SPOMIENKA

Oznamy: Modlitebná iniciatíva za Európu v rámci predsedníctva Slovenska v Rade Európy.
Tento týždeň sa modlíme za MALTU.







Vianočná ofera:

1. 1. -

nedeľa - kostolník,

6. 1.

– piatok - miništranti

Spovedanie v toto týždni : Vasiľov – utorok od 16,00; Babín – streda od 16,00
Ku chorým budem chodiť vo štvrtok – Babín od 8,30; Vasiľov od 11,00
Požehnanie nových domov bude na požiadanie podľa dohody v piatok, sobotu a v nedeľu.
Upratovanie kostola : Babín : 308 - 318
Vasiľov: Erika Hrubcová, Antónia Chyľová, Božena Kušnieriková,
Eneta Jurkyová, Marta Gemeľová, Lucia Jurkyová

Želám Vám radostné prežívanie nedele a požehnanie do nastávajúceho týždňa!

Zamyslenie na 8. týždeň Jubilejného roku sv. Martina

SVÄTOSŤ – POSLUŠNOSŤ BOŽEJ VÔLI
Vieme,

že svätosť kresťana je v účasti na živote Najsvätejšej
Trojice. Boh žije láskou, preto aj náš svätý život spočíva
v
láske. Hlavným spôsobom uskutočňovania svätosti života je láska,
ktorá je ovocím zachovávania prikázaní. Kristus to vyjadril zrozumiteľne pre všetkých: „Ako mňa miluje Otec, tak ja milujem vás.
Ostaňte v mojej láske! Ak budete zachovávať moje prikázania,
ostanete v mojej láske, ako ja zachovávam prikázania svojho Otca a
ostávam v jeho láske. Toto som vám povedal, aby vo vás bola moja
radosť a aby vaša radosť bola úplná.“ (Jn 15,9-11) Pán Ježiš vo
svojej výzve ostávať v jeho láske nás vedie k poslušnosti Božej vôli,
lebo len v jej naplňovaní spočíva láska.
Boh nám zjavuje svoju vôľu v prikázaniach. Prvé miesto medzi všetkými Božími
prikázaniami patrí prikázaniu lásky. „Milovať budeš Pána, svojho Boha, celým svojím
srdcom, celou svojou dušou a celou svojou mysľou! To je najväčšie a prvé prikázanie. Druhé je mu podobné: Milovať budeš svojho blížneho ako seba samého! Na
týchto dvoch prikázaniach spočíva celý Zákon i Proroci.“ (Mt 22, 37-40) Obsahuje
pre nás tri životné úlohy: lásku k Bohu, k sebe a k blížnym.
Okrem prikázania lásky Boh dal ľuďom aj iné prikázania. Sú to predovšetkým
príkazy Dekalógu, čiže desať Božích prikázaní. V nich nám zjavuje svoju vôľu. Nežiada v nich od nás niečo iné ako v prikázaní lásky. Desať Božích prikázaní obsahuje
príkaz lásky rozvedený na rôzne okolnosti a situácie ľudského života vzhľadom na
Boha alebo na človeka. Všetky Božie prikázania vedú k láske a jedine v nej majú
svoj zmysel.
Desať Božích prikázaní má každý človek vpísané aj vo svojom srdci, preto ich
obsah sa zhoduje vlastne s prirodzeným mravným zákonom, ktorý človek objavuje
vo svojom svedomí. Svätý Augustín napísal: „Čo nechceli ľudia čítať vo svojom
srdci, bolo napísané na tabule.“
Poslušnosť Božej vôli, čiže zachovávanie prikázaní, vedie človeka k svätosti života. Neposlušnosť voči prikázaniam je opakom našej lásky k Bohu i k blížnemu a
vedie k znesväteniu človeka. Pre náchylnosť na zlé sa musí človek namáhať, aby
zachoval Božie zákony. Svätý Ján apoštol o nich povedal: „A jeho prikázania nie sú
ťažké.“ (1Jn 5,3) Treba to rozumieť tak, že k plneniu Božích prikázaní dostávame
pomoc Božej milosti. Ak sa jej v slobode otvárame, vládzeme splniť záväzky
každého prikázania z Dekalógu. „To, čo Boh prikazuje, robí svojou milosťou aj
možným.“ (KKC, 2082)
Príkladom dokonalej poslušnosti Bohu je nám sám Ježiš Kristus, o ktorom svätý
Pavol napísal: „Uponížil sa, stal sa poslušným až na smrť, až na smrť na kríži.“ (Flp
2,8)
Svätý Martin, oroduj za nás.
Z knihy: Mons. Štefan Sečka, Mons. Pavol Janáč: NAŠA CESTA SVÄTOSTI

Zamyslenie na Nový rok 2017

ROK S PANNOU MÁRIOU
Mariánsky kult - ozdoba kresťanského života
Slávnosť Bohorodičky je nielen začiatkom Nového roku 2017, ale aj ohlásením
programu na jeho prežívanie. Mariánsky kult nech je ozdobou nášho
kresťanského života. Úcta k Panne Márii, jej vzývania a štúdium jej príkladu nech
sa stanú súčasťou našich osobných i spoločných podujatí v budúcom roku, ktorý
v mene Pánovom začíname.
Modlitba k Ježišovej Matke – každý deň Zdravas Mária
Na prvom mieste aj nastávajúci rok budeme prežívať s modlitbou na perách k Panne Márii. My
sa k nej modlievame, je to každodenná súčasť našich modlitieb. Medzi všetkými modlitbami,
ktorými sa budeme obracať v tomto roku na Pannu Máriu, nech vyniká modlitba „Zdravas Mária”.
Modlitba Zdravas Mária nás zvláštnym spôsobom upriamuje nielen na Pannu Máriu, ale nás priam
provokuje sústrediť sa na Ježiša Krista, ktorého počala a porodila a ktorého máme teraz v
Eucharistii. On je ten „požehnaný plod života tvojho”. Nemodlil by sa dobre modlitbu Zdravas Mária
ten, kto by nezachytil toto posolstvo, jadro, zlatý stred tejto dobrej a kvalitnej modlitby, ktorou sa
utiekame a obraciame k Panne Márii. Zaraďme do svojho osobného programu duchovného života
každý deň aspoň jedno Zdravas Mária. Pozdravujme Matku Božiu a poprosíme ju, aby nás pritiahla k
Ježišovi, aby nám Ježiša nejakým spôsobom sprostredkovala.
Ruženec - oživovanie pamiatky Krista a jeho Matky
A ešte treba v priebehu roka odporúčať modlitbu ruženca. Zdravas Mária je ruženec v malom.
Ruženec je zasa Zdravas Mária vo veľkom. Veď aj telo a štruktúra modlitby posvätného ruženca je
vlastne vyplnená Zdravasmi. Ale v ruženci je ťažisko a dôraz na tajomstvách Kristovho života od
jeho príchodu, vtelenia až po jeho nanebovstúpenie a oslávenie svojej Matky. V dvadsiatich tajomstvách posvätného ruženca sa pred naším zrakom mysle a srdca odkrýva celý príbeh Kristovho
života. Pri modlitbe ruženca rozjímame o tajomstvách, do jednotlivých tajomstiev sa vžívame, a
tak sa stávame účastníkmi tej udalosti dejín spásy, ktorú tajomstvo jednotlivých desiatkov
vyjadruje. Nech tento spôsob stretávania sa s Máriou a s jej Synom Ježišom je akoby ozdobou
každého dňa. Nemusíme sa všetky desiatky modliť každý deň, ale dobré by bolo aspoň jeden
desiatok denne, najmä spolu v našich rodinách.
Slávenie mariánskych sviatkov
Iným spôsobom slávenia pamiatky Ježišovej Matky v priebehu roka sú predovšetkým mariánske
sviatky, ktoré priebežne v rámci liturgického roku za sebou nasledujú ako veľká spomienka a
upozornenie na Pannu Máriu. Zároveň je to aj forma a spôsob jej uctievania. Sú to predovšetkým
veľké tajomstvá, ktoré sa viažu na osobu Panny Márie, v ktorých vystupuje do popredia jej veľkosť a
jej mimoriadne postavenie v Cirkvi i v našom živote.
Počnúc veľkým sviatkom Bohorodičky na Nový rok sa postupne v liturgickom kalendári
vyzdvihuje niektoré tajomstvo o Ježišovej Matke: Nepoškvrnené počatie, Zvestovanie, Návšteva
Panny Márie, Nanebovzatia Panny Márie, Narodenie Panny, Márie Prebolestnej Panny Márie,
Ružencovej Panny Márie, Nech ani jeden mariánsky sviatok neprejde bez toho, že by sme neboli na
svätej omši.
Spomienka na Pannu Máriu v sobotu
Rok s myšlienkou na Pannu Máriu nám budú pomáhať prežívať aj mariánske soboty. Každá sobota je zasvätená spomienke na Pannu Máriu, Ježišovu Matku, aby sa v týždennom intervale stále a
bez prerušenia v našom srdci a vedomí oživovala pamiatka Ježišovej Matky a aby naše uctievanie a
spoločenstvo s ňou sa stále rozvíjalo a upevňovalo. Nech sú soboty pre nás takými milými zvláštnymi
mariánskymi dňami. Zvlášť prichádzajme do kostola na svätú omšu. Účasťou na sv. omši
a modlitbami osobitne prežívajme aj Fatimské soboty, t.j. každú prvú sobotu v mesiaci. Je to jej
výslovné želanie, ktoré vyslovila pri zjaveniach deťom vo Fatime v roku 1917.
Cez Máriu k Ježišovi
Cez Máriu chceme ísť k Ježišovi aj v tomto roku. Panna Mária nie je len postavou z minulosti,
ale ona je našou súčasníčkou, pretože je Nanebovzatá, je pozdvihnutá nad čas, a preto prítomná v
každom čase a v každom trvaní svojich detí. Je s nami živo a konkrétne, pravdaže duchovne, prítomná aj v našom prežívaní tohto roku. Putujme cez dni roku 2017 s myšlienkou na Pannu Máriu,
chyťme sa jej akoby za ruku a prežívajme tieto ponúkané dni nastávajúceho roku pod jej láskavou
materinskou opaterou. Robme to v tomto roku o to vrúcnejšie, lebo je to rok storočnice jej
zjavenia vo Fatime.
Mons. Pavol Janáč

