
ZAČÍNAME SLÁVIŤ JUBILEJNÝ ROK SV. MARTINA,  

PATRÓNA NÁŠHO BISKUPSTVA  

Na sviatok svätého Martina, patróna nášho Spišského biskupstva, 
začneme sláviť Jubilejný rok svätého Martina pre našu miestnu cirkev. 
Dôvodom tohto vyhlásenia Jubilejného roku je 1700. výročie narodenia 
svätého Martina.  

Je naozaj dôstojne a správne, aby Boží ľud našej diecézy si s úc-
tou a s vďačnosťou v srdci za pomoc, ktorú už cez stáročia od neho 
pociťuje, pripomenul toto vznešené jubileum svojho nebeského patróna, 
a zároveň aby sa na neho horlivejšie s vrúcnou dôverou obracal vo svo-
jich modlitbách o pomoc a orodovanie.  

Jubilejný rok diecézy otec biskup Štefan Sečka ohlásil preto, aby nás všetkých pozval k 
zvýšenej duchovnej aktivite, najmä k obráteniu našich sŕdc a k intenzívnemu prežívaniu tajom-
stva povolania všetkých k svätosti a dokonalosti života.  

Ako lepšie by sme si mohli uctiť nášho nebeského patróna, ako práve tým, že sa odhod-
láme horlivejšie nasledovať jeho príklad a pripodobňovať sa mu vo svätosti života?! 

Za hlavnú úlohu tohto nášho Jubilejného roku teda považujme naše spoločné, ale i osobné 
úsilie o svätosť a dokonalosť nášho kresťanského života. Vyplýva to z podstaty našej úcty 
voči svätým v duchu článku viery o spoločenstve svätých. Ide o dvojjediný cieľ slávenia 
Jubilejného roku: pokročiť vo svätosti života a utužiť naše vzájomné spoločenstvo veriacich 
medzi sebou.  

Koncil učí, že „pamiatku svätých si neuctievame iba pre ich príklad, ale ešte viac, aby sa v 
Duchu utužila jednota celej Cirkvi uplatňovaním bratskej lásky. Lebo ako kresťanská vospol-
nosť putujúcich nás privádza bližšie ku Kristovi, tak aj spoločenstvo so svätými nás spája s 
Kristom, ktorý ako Žriedlo a Hlava je i zdrojom všetkej milosti a života samého Božieho ľudu.“ 
(LG, 50) 

Svätých si uctievame ako vynikajúcich bratov a sestry preto, že ich sám Boh už oslávil. 
Naša úcta k nim nie je v rozpore s oslavou Boha, naopak, dokonalejšie nás k nej vedie. Svätí sú 
pre nás vzorom, ako nasledovať Krista a žiť v Božej láske. Sú našimi pomocníkmi, ktorí nás aj 
príkladom aj orodovaním spájajú užšie s Kristom, jediným žriedlom života a svätosti a korunou 
všetkých svätých. Jemu jedinému sa klaniame, pretože je Boží Syn, úcta svätých je len 
zvelebovaním Božej dobroty a lásky.  

Spoločenstvo s oslávenými bratmi a sestrami v nebi je veľkým požehnaním a prínosom pre 
putujúcich veriacich. V prvom rade sú pre nás vzorom príkladného kresťanského života. Učíme 
sa od nich nasledovať Krista. Ich bohumilý život, ich čnosti a skutky sú akoby životom napí-
sané Kristovo evanjelium, z ktorého možno čítať a spoznávať samého Krista. „V živote tých, 
čo majú s nami tú istú ľudskú prirodzenosť, ale sa dokonalejšie premieňajú na Kristov obraz, 
Boh živo zjavuje svoju prítomnosť a svoju tvár ľuďom. V nich On sám sa nám prihovára a dáva 
nám znamenie svojho Kráľovstva, ktoré nás mocne priťahuje, keďže máme okolo seba toľký 
oblak svedkov a také potvrdenie pravdy evanjelia.“ (LG, 50)  

Osobitným dobrodením uctievania svätých v nebi je ich orodovanie za nás u Boha. Sú na-
šimi priateľmi a dobrodincami. Milujú nás a z neba nám pomáhajú svojím ustavičným orodova-
ním. Boh ich prosby vždy vypočuje, lebo sú mu milí. Preto sa na nich obraciame v modlitbách a 
prosíme ich o pomoc a ochranu. 

„Pravá úcta k svätým nespočíva natoľko v množstve vonkajších úkonov, ale skôr vo vrúc-
nosti našej činnej lásky, ktorou na väčšie dobro naše a Cirkvi hľadáme „v styku so svätými prí-
klad, v spoločenstve s nimi spolupatričnosť a v orodovaní pomoc.“ (LG, 51) 

O úcte k svätým treba dodať, že ich nemáme obdivovať, ale napodobňovať. 
Nech nás svätý biskup Martin, tento obdivuhodný muž vynikajúcej viery, veľkej nábož-

nosti a plný milosrdenstva i ľudskosti, ktorý „mal oči i ruky ustavične pozdvihnuté k nebu a 
jeho nezlomný duch neustával v modlitbe“, inšpiruje nastúpiť na cestu svätosti života. 
Sprievodcom a pomocníkom na tejto ceste k svätosti nám bude svätý Martin.  

Svätý Martin, oroduj za nás! 
Mons. Pavol Janáč 


