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Týždeň  49. DNES: PRVÁ ADVENTNÁ NEDEĽA  30. 11. 2015 – 6.12. 2015 

Farský kostol Zoslania Ducha Svätého Babín 

DEŇ LITURGICKÝ KALENDÁR ÚMYSEL SV. OMŠE ČAS SV. 
SPOVEĎ 

INÉ PODUJATIE 

PONDELOK 

30. 11. 15 

SV. ONDREJ, APOŠTOL, SVIATOK + František Matys, Tomáš 

Mária a Mária Adamica 
17.00 16.30 

 

UTOROK 

1. 12. 15 

FERIA  
  

 

STREDA 
2. 12. 15 

FERIA + Štefan Barťák, Daniel  

Genšor a Dušan Strapec 
17.00 16.30 

 

ŠTVRTOK 

3. 12. 15 

SV. FRANTIŠEK XAVERSKÝ, KŇAZ, 
SPOMIENKA 

 
  

 

PIATOK  

4. 12. 15 

SV. JÁN DAMASCÉNSKY, KŇAZ 

A UČITEĽ CIRKVI, ĽUB. SPOM. 
+ r. Brnkaľákova, 

Kotúľova a starí rodičia 
17.00 

15.00-       

16.45 

 

SOBOTA   

5. 12.  15 

FERIA  
  

 

NEDEĽA 
6. 12. 15 

2. ADVENTNÁ NEDEĽA 
Na úmysel 

 

Za veriacich 

7.00 
 

10.00 

  

Kostol sv. Jána a Pavla Vasiľov  

DEŇ LITURGICKÝ KALENDÁR ÚMYSEL SV. OMŠE ČAS 
SV. 
SPOVEĎ 

INÉ PODUJATIE 

PONDELOK 

30. 11. 15 

SV. ONDREJ, APOŠTOL, SVIATOK 
  

  

UTOROK 

1. 12. 15 

FERIA + Ján Špaglík (1. výr. ) 
7.00 6.30 

 

STREDA 
2. 12. 15 

FERIA  
  

 

ŠTVRTOK 

3. 12. 15 

SV. FRANTIŠEK XAVERSKÝ, KŇAZ, 
SPOMIENKA 

+ Milan Špagla ( 1.výr. ) 
17.00  15.30 

-16.45 

 

PIATOK  

4. 12. 15 

SV. JÁN DAMASCÉNSKY, KŇAZ 

A UČITEĽ CIRKVI, ĽUB. SPOM. 
+ Gabriel a Jana Lipničan 

18.00  
 

SOBOTA   

5. 12.  15 

FERIA + Jozef Gruchaľák 
17.00 16.30 

 

NEDEĽA 
6. 12. 15 

2. ADVENTNÁ NEDEĽA Na úmysel 8.30 
  

 Oznamy   
 V dnešnú nedeľu je jesenná zbierka na Charitu. Je určená pre Spišskú charitu, použije sa na 

rekonštrukciu Špeciálnej základnej školy sv. M.M. Kolbeho v Spišskej Novej Vsi – na vytvorenie 

priestorov materskej školy a výdajne stravy. Za milodary Pán Boh zaplať. 

 Spovedanie chorých: Babín v stredu od 8,30 h.; Vasiľov streda od 11,00 h. 

 Spovedanie pred prvým piatkom:  Vasiľov – štvrtok od 15.30 h. do 16.45 h. 

                                                          Babín -piatok  od 9,00 hod.; popoludní od 15.00 h. do 16,45 h. 
 Upratovanie  kostola:  Babín :    č. d.  233  - 248   

                            Vasiľov:  Daniela Šiláková, Elena Hnojčíková, Jana Podstrelená, 

     Elena Dopaterová, Eva Špaglová, Marcela Graňáková  

 

 

 

 Želám Vám radostné prežívanie  nedele a požehnanie do nového týždňa ! 

 
 



PRED OTVORENÍM SVÄTEJ BRÁNY MILOSRDENSTVA 
Svätý Otec František ohlásil mimoriadny Svätý rok milosrdenstva z príležitosti 50. výročia 

ukončenia Druhého vatikánskeho koncilu. Tento Svätý rok milosrdenstva slávnostne otvorí Svätý Otec 
na Slávnosť nepoškvrneného počatia Panny Márie 8. decembra 2015.  

Začiatok Roku milosrdenstva teda zapadá do adventného obdobia. Je v tom veľká symbolika. Chce 
nám naznačiť, že celý Svätý rok treba prežívať ako nový „advent Božieho milosrdenstva“ na túto zem, 
keď ľudstvo začalo písať dejiny tretieho tisícročia. Liturgické obdobie Adventu, ktorým sa každo-
ročne otvára nový liturgický rok Cirkvi, nás intenzívne vťahuje do ovzdušia dejín spásy. Advent v 
liturgickom chápaní je obdobie radostného očakávania druhého velebného príchodu Krista na svet a 
zároveň aj čas bezprostrednej prípravy na oslavu sviatkov narodenia Pána - na Vianoce. Svojím obsa-
hom nás adventné obdobie bezprostredne upriamuje na ten veľký historický advent očakávania prvého 
príchodu Krista - Vykupiteľa na zem. Liturgický Advent nech je teda aj vstupom do nového „adventu 
Božieho milosrdenstva", ktorý chceme v tomto cirkevnom roku intenzívne prežívať. 

Za hlavnú úlohu Svätého roku pápež František ohlásil zvelebovanie Najsvätejšej Trojice a 
vzdávanie vďaky za Ježiša Krista, za tento nesmierny dar Božieho milosrdenstva. A preto ústredným 
bodom, akoby ohniskom slávenia Svätého roku je tajomstvo Najsvätejšej Trojice, prehlbovanie a 
pestovanie nášho spoločenstva s Trojicou, s Otcom, Synom a Duchom Svätým.  

Druhým ťažiskom prežívania Svätého roku milosrdenstva je Najsvätejšia Eucharistia, ktorá je 
vrcholným darom Božieho milosrdenstva. V nej je živý a ten istý Ježiš Kristus, ktorý sa v historickej 
dobe, pred dvetisíc rokmi vtelil pod srdcom Panny Márie, narodil sa v Betleheme, bol ukrižovaný na 
Kalvárii, v Jeruzaleme vstal z mŕtvych a teraz žije a býva pod konsekrovanými spôsobmi chleba a vína v 
Eucharistii a ustavične nám v nej prejavuje Božie milosrdenstvo. A preto sa nám treba upriamiť na 
Eucharistiu, na túto sumu, súhrn všetkého Božieho dobra, na výron Božieho milosrdenstva, lásky Otca a 
Ducha Svätého, ktorá sa nám dáva v Ježišovi Kristovi, Božom Synovi.  

Symbolika otvorenia Svätej brány chce vyzvať ľudí celého sveta, aby sa vydali na cestu k bráne 
Božieho milosrdenstva, ktorou je otvorené Ježišovo srdce, a hľadali v ňom Božie odpustenie. Ide aj o 
otvorenie brány nášho srdca, o otvorenie dverí našej osobnej svätyne pre Boha, pre prebývanie Naj-
svätejšej Trojice v nás posväcujúcou milosťou, ale aj o otvorenie srdca pre človeka. Je to rok otvore-
ných dverí pre Božie skutočnosti a pre ľudskosť a milosrdenstvo, najmä k trpiacim a chudobným. Je to 
úloha, ktorá stojí za to!  

Svätý rok milosrdenstva sa má naplniť putovaním. Sväté púte sú symbolikou, ktorá nás vychováva 
a zaväzuje. Nejde iba o fyzické púte: do Ríma alebo do Svätej zeme alebo na naše omilostené miesta na 
Slovensku, Nie všetci môžeme fyzicky putovať, ale všetci sa máme stať pútnikmi. Putujme deň čo deň 
za Kristom. Každú našu cestu do kostola alebo na návštevu chorých považujme a chápme ako svätá púť 
za milosrdným Kristom. Sväté púte na omilostené miesta nás vychovávajú v povedomí, že sme tu na 
zemi pútnikmi, že sme všetci v pohybe domov k Otcovi.  

Dobrodením Svätého roku milosrdenstva je aj dobro odpustkov. My všetci sme aj po odpustení 
hriechov vo sviatosti pokánia ešte stále kandidáti časného trestu, čakatelia na trest, ktorý si odpyká-
vame hlavne v očisti, ale už aj v tomto pozemskom putovaní utrpením a životným krížom. A tento milos-
tivý rok je rokom Božej amnestie, omilostenia starých trestov za naše, síce odpustené, ale ešte 
neodčinené hriechy. Odpustky sú vynikajúca forma nadobúdania plného zmierenia s Bohom. Sú aj 
formou účinnej lásky a pomoci našim drahým zosnulým. Aj pre nich môžeme vymôcť a získať Božie mi-
losrdenstvo a jeho amnestiu. Samotné odpustky sú výchovou k pokániu, ku kajúcnosti. Sú odstraňovaním 
následkov minulých hriechov, ale sú aj prevenciou pred novými pádmi a novými hriechmi.  

Svätý rok milosrdenstva je aj rokom pokánia a zmierenia sa. Stále dokonalejšieho zmierenia sa s 
Bohom a stále úprimnejšieho zmierenia sa aj ľudí medzi sebou. V duchu pokánia pokročme jedni k dru-
hým a všetci spolu k Bohu.  

V Roku milosrdenstva sme všetci pozvaní najmä k horlivému a vytrvalému konaniu skutkov 
milosrdenstva. Jednotlivé skutky milosrdenstva nech sú našimi každodenným krokmi na našej púti k 
Milosrdenstvu. Toľko biednych, chudobných, sužovaných, plačúcich a utrápených ľudí ich od nás oča-
káva!  

Svätý rok milosrdenstva je Boží dar času, ktorý máme premeniť svojou duchovnou horlivosťou, 
láskou, modlitbou i pokáním na milosť spásy. Je to rok duchovnej obnovy, oživenia našej viery, posilne-
nia našej nádeje a roznietenia našej lásky k Bohu i ku všetkým ľuďom.  

Svätý rok milosrdenstva je pre celú Cirkev akoby pobudnutie pri oáze, pri prameni života na spô-
sob Samaritánky, o ktorej hovorí evanjelium. Tým prameňom je Ježiš Kristus, prítomný v Najsvätejšej 
Eucharistii. Máme si v ňom regenerovať všetky duchovné sily na ďalšiu cestu nášho kresťanského ži-
vota.  

Mons. Pavol Janáč  



OZNAM KU ZBIERKE NA CHARITU 
 

Bratia a sestry, 

na Prvú adventnú nedeľu sa bude konať zbierka na Charitu.  

 

 Spišská katolícka charita, v rámci svojho programu, sa zameriava aj na pomoc chudobným 

vo farnostiach. Je vytvorený program potravinovej pomoci a podpory chudobných – potravinové 

a hygienické balíčky, príp. iná pomoc. Diecézna charita však nie je schopná prísť do každej obce 

s touto pomocou. Preto tam, kde existujú farské charity, pomoc chudobným bude koordinovaná 

prostredníctvom nich. Vo farnostiach, kde farské charity nie sú, pozývame k ich vytvoreniu, aby 

sa všetci mohli zapojiť do pomoci núdznym v ich prirodzenom prostredí. 

 

 Spišská katolícka charita rada pomôže pri zakladaní farských charít. V prípade záujmu je 

možné kontaktovať pána Milana Rišša, tel. kontakt 0911 248 665, ktorý je zodpovedný za 

potravinovú pomoc a zároveň je koordinátorom farských charít. 

 

 Informujeme vás aj o použití peňažných darov. V roku 2015 ste nám počas jarnej zbierky 

na charitu darovali 90.329.-€, z ktorých bola rekonštruovaná strecha Špeciálnej základnej 

školy sv. M.M. Kolbeho v Spišskej Novej Vsi vo výške 75.638.- €, betonárske práce vo výške 

6.850€ a nákup tehál za 7.841,- €.  Aj zbierka na Prvú adventnú nedeľu 2015 bude určená na 

rekonštrukciu tejto školy - na vytvorenie priestorov materskej školy a výdajne stravy. 

Prípadných záujemcov pozývame na návštevu. 

 

Bratia a sestry, zo srdca ďakujeme všetkým dobrodincom, ktorí Spišskej katolíckej charite 

pomáhajú pomáhať. Vyprosujeme vám hojnosť Božích milostí a požehnané sviatky! 

 

S pozdravom 

 

 

Vedenie a zamestnanci SpKCH 
 

 

 


