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JUBILEJNÝ ROK SVÄTÉHO MARTINA, 
PATRÓNA NÁŠHO BISKUPSTVA                                                        

2016  - 2017 
Svätý Martin, oroduj za nás.  

Týždeň  4. DNES:  3.NEDEĽA „CEZ ROK“  23. 1. 2017 –  29. 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 

23. 1. 17 
FÉRIA Za zdravie Veroniky 

Frčovej, poďakovanie 6.30 6.00 
 

UTOROK 

24. 1. 17 

SV.FRANTIŠEK SALESKÝ,BISKUP 

A UČITEĽ CIRKVI, SPOMIENKA  

 
 

  

STREDA 

25. 1. 17 

OBRÁTENIE SV. PAVLA, 
APOŠTOLA, SVIATOK 

+ rod. Ľubova, 
 Gáborova, Bohucka 17.00 16.30 

 

ŠTVRTOK  

26. 1. 17 

SV. TIMOTEJ A TÍTUS,  
BISKUPI, SPOMIENKA 

 
 

  

 PIATOK  

27. 1. 17 

SV. ANGELA MERICI, PANNA, 
ĽUBOVOĽNÁ SPOMIENKA 

+Štefan Matis, Pavol 
Slanický a Mária 17.00 16.30 

 

SOBOTA   

28. 1. 17 

SV. TOMÁŠ AKVINSKÝ, KŇAZ 

A UČITEĽ CIRKVI, SPOMIENKA  

 
  

 

NEDEĽA 
29. 1. 17 

4. NEDEĽA OBDOBIA 
„ CEZ ROK“ 

Na úmysel 
 
Za veriacich 

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

INÉ PODUJATIE 

PONDELOK 

23. 1. 17 
FÉRIA  

 
  

UTOROK 

24. 1. 17 

SV.FRANTIŠEK SALESKÝ,BISKUP 

A UČITEĽ CIRKVI, SPOMIENKA  

Poďakovanie za dar 
života Jiřina a Ivan 17.00 16.30 

 

STREDA 

25. 1. 17 

OBRÁTENIE SV. PAVLA, 
APOŠTOLA, SVIATOK 

  
  

ŠTVRTOK  

26. 1. 17 

SV. TIMOTEJ A TÍTUS,  
BISKUPI, SPOMIENKA 

+ Žofia, Ján Škombár 
17.00 16.30 

 

 PIATOK  

27. 1. 17 

SV. ANGELA MERICI, PANNA, 
ĽUBOVOĽNÁ SPOMIENKA 

  
  

SOBOTA   

28. 1. 17 

SV. TOMÁŠ AKVINSKÝ, KŇAZ 

A UČITEĽ CIRKVI, SPOMIENKA  

+ Serafína Hriňova 
a deti 17.00 16.30 

 

NEDEĽA 
29. 1. 17 

4. NEDEĽA OBDOBIA 
„ CEZ ROK“ 

Na úmysel 8.30 
  

Oznamy:   

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

 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 :    349 - 357 

          Vasiľov:  Mariana Jadroňová, Silvia Dančová, Miroslava Škombárová 

        Monika Janigová, Mária Ptáčková, Andrea Hnojčíková 

 

 
 

Želám Vám radostné prežívanie nedele a požehnanie do nastávajúceho týždňa! 
 



 
Zamyslenie na 11. týždeň Jubilejného roku sv. Martina 

ZÁRUKY SVÄTOSTI 
Ľudia, ktorí v niečom podnikajú, potrebujú garancie nielen toho, že sa im námaha vy-

platí, ale že budú môcť aj svoj zámer uskutočniť. Podmienkami úspešného podnikania sú 
okolnosti a prostriedky, ktoré napomáhajú ľudskej aktivite. Aj naše úsilie o svätosť a do-
konalosť života môžeme prirovnať podnikaniu. Ziskom svätosti je večná spása. Zárukami jej 
dosiahnutia sú predovšetkým tieto tri skutočnosti: poznanie Kristovho tajomstva, účasť na 
jeho kríži a nasledovanie Krista.  

Najdôležitejším predpokladom napredovania po ceste svätosti je pre nás poznanie Kris-
tovho tajomstva. Sotva by sme mohli milovať Boha a žiť podľa jeho svätej vôle, keby sme 
najprv nepoznali Krista. Poznanie viery predchádza všetky aktivity svätosti. Pán Ježiš 
Povedal: „A večný život je v tom, aby poznali teba, jediného pravého Boha, a toho, kto-
rého si poslal, Ježiša Krista.“ (Jn 17,3) 

Ježiš Kristus je Božie tajomstvo. Takto označuje Krista Sväté písmo. Zvlášť to robí vo svojich listoch 
svätý Pavol apoštol: „Im chcel Boh dať poznať bohatstvo slávy tohoto tajomstva medzi pohanmi, a ním je 
Kristus vo vás, nádej slávy.“ (Kol 1,27) A v tom istom liste na inom mieste napísal: „...aby tesne spojení v 
láske dosiahli všetko bohatstvo plného chápania a poznania Božieho tajomstva, Krista, v ktorom sú skryté 
všetky poklady, múdrosti a poznania.“ (Kol 2,2-3) 

Výraz „Božie tajomstvo“ skrýva v sebe niekoľko významov. V prvom rade hlása, že Kristus sám je nevy-
spytateľné a nepochopiteľné tajomstvo, jednoducho povedané, že je tajomný. Jeho zjav a bohatstvo ukryté 
v jeho osobe prevyšuje všetko ľudské chápanie a poznanie. Je tajomstvom ponajprv preto, že je Boh, ktorý 
býva v neprístupnom svetle. Všetko, čo o ňom môžeme vedieť a poznať, pochádza len zo Zjavenia.  

V reči liturgie sa výraz tajomstvo používa nielen na označenie Ježišovej osoby, ale aj všetkého toho, čo 
Kristus robil pri uskutočňovaní diela vykúpenia. Tajomstvom nazývame udalosť vtelenia, tajomstvom je jeho 
narodenie, tajomstvom je jeho skrytý život, jeho verejné účinkovanie. Vrcholom Kristovho tajomstva je 
nadovšetko jeho požehnaná smrť na kríži a slávne zmŕtvychvstanie. Toto tajomstvo nazývame Veľkonočným 
tajomstvom - Pascha. Veľkonočné tajomstvo Krista nie je vyjadrením len udalostí, ktoré sa odohrali na Veľkú 
noc, keď sa za nás obetoval, ale vyjadruje celú šírku a hĺbku Krista - jeho osoby, jeho života i jeho diela 
vykúpenia. 

Ježiša Krista označujeme Božie tajomstvo aj preto, že on sám je epifániou - zjavením tajomstva Boha i 
tajomstva človeka. Prišiel na túto zem, aby nám odkryl a sprístupnil nevýslovné tajomstvo Boha. „Nikto 
nikdy nevidel Boha. Iba jednorodený Syn Boží, ktorý je v náručí Otca, ten o ňom priniesol zvesť.“ (Jn 1,18) 
Kristus je aj zjavením plnej pravdy o tajomstve človeka. „Tajomstvo človeka sa popravde naozaj vyjasňuje 
jedine v tajomstve vteleného Slova. Lebo Adam, prvý človek, bol predobrazom toho, ktorý má prísť, to jest 
Krista Pána. Kristus, nový Adam, práve tým, že zjavuje tajomstvo Otca a jeho lásky, v plnej miere odhaľuje 
človeka človeku a dáva mu najavo vznešenosť jeho povolania. Niet sa teda čo čudovať, že všetky pravdy o 
ktorých je reč, v ňom nachádzajú svoj zdroj a dosahujú svoje vyvrcholenie.“ (GS, 22) 

Poznanie nevyspytateľného tajomstva o Kristovi je možné len vierou, ktorá je „základom toho, v čo dú-
fame, a dôkazom toho, čo nevidíme.“ (Hebr 11,1) Poznať Krista, jeho tajomstvo, nestačí len tak, že máme o 
ňom veľa informácií, či poznatkov. Poznávanie Kristovho tajomstva vierou je nevýslovne viac. Je to vnikanie 
do jeho tajomstva. Na vstupovaní ľudského ducha do Kristovho tajomstva má účasť celý človek a všetky jeho 
mohutnosti: rozum, slobodná vôľa i ľudské srdce. Celý kresťanský život je účasťou na Kristovom tajomstve, 
jeho prežívanie, stotožňovanie sa s jeho pravdou a láskou. Takto ponímal poznanie Kristovho tajomstva aj 
svätý Pavol. V Liste Filipanom napísal: „Ale čo mi bolo ziskom, kvôli Kristovi pokladám za stratu. A vôbec 
všetko pokladám za stratu pre vznešenosť poznania Krista Ježiša, môjho Pána. Preň som všetko stratil a 
pokladám za odpadky, aby som získal Krista a našiel sa v ňom bez vlastnej spravodlivosti, ktorá je zo zá-
kona, ale s tou, ktorá je skrze vieru v Krista - spravodlivosťou z Boha, založenou na viere -, aby som poznal 
jeho, moc jeho zmŕtvychvstania a účasť na jeho utrpení tým, že sa mu pripodobním v smrti, aby som tak 
nejako dosiahol aj vzkriesenie z mŕtvych. Nie že by som ho už bol dosiahol, alebo že by som už bol 
dokonalý, ale bežím, aby som sa ho niekedy zmocnil, ako sa aj Kristus Ježiš zmocnil mňa.“ (Flp 3,7-12) 

Vhĺbanie sa do Kristovho tajomstva sa deje rôznymi cestami. Slávenie liturgie, prijímanie sviatostí, 
vrúcna modlitba, to všetko sú stretnutia s Kristom a ponáranie sa do jeho tajomstva.  

Poznanie Krista a jeho tajomstva čerpáme najmä zo Svätého písma. Sväté písmo má nesmierny význam 
pre formovanie svätosti a rast kresťanskej dokonalosti. Svätý Hieronym napísal: „Kto nepozná Písmo, 
nepozná Krista.“ Čítanie zo Svätého písma treba vždy spájať s modlitbou. Spojenie modlitby s čítaním Písma 
utvára z neho ozajstný dialóg viery. Dôležitá je meditácia – rozjímanie o texte. Je to vzťahovanie Božieho 
slova na seba. Rozmýšľame o hlavnej myšlienke textu a o tom, ako sa dotýka táto myšlienka osobného 
života. Objavujeme pritom súvislosť medzi tým, čo čítame a tým, čo práve žijeme. Najdôležitejšie je 
skúmanie Božej vôle, aby sme vedeli urobiť, čo Boh chce. Najúčinnejšia fáza stretnutia sa s Božím slovom je 
kontemplácia, t.j. prežívanie prítomnosti Krista hovoriaceho k srdcu človeka. V nej sa rodia sväté city 
radosti, nadšenia a oduševnenia zo stretnutia s Kristom v Božom slove, ale aj rozhodnutia uskutočniť jeho 
želanie objavené v čítaní. Príkladom kontemplatívneho prežívania Božieho slova bola Panna Mária, ako o nej 
vydávajú svedectvo evanjelia: „Ale Mária zachovávala všetky tieto slová vo svojom srdci a premýšľala o 
nich.“ (Lk 2,19) 

Svätý Martin, oroduj za nás. 

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

 


