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RROOKK  ZZAASSVVÄÄTTEENNÉÉHHOO  ŽŽIIVVOOTTAA  --  RREEHHOOĽĽNNÍÍKKOOVV  

PPRRIIPPRRAAVVUUJJEEMMEE  SSAA  NNAA  MMIIMMOORRIIAADDNNYY  SSVVÄÄTTÝÝ  RROOKK  MMIILLOOSSRRDDEENNSSTTVVAA  

Týždeň  46. DNES: TRIDSIATA TRETIA NEDEĽA 

CEZ ROK 

16. 11. 2015 – 22.11. 2015 

Farský kostol Zoslania Ducha Svätého  Babín 

DEŇ LITURGICKÝ KALENDÁR ÚMYSEL SV. OMŠE ČAS SV. 
SPOVEĎ 

INÉ PODUJATIE 

PONDELOK 

16. 11. 15 

FERIA + Vendelín  Zemenčík 
17.00 16.30 

 

UTOROK 

17. 11. 15 

SV. ALŽBETA UHORSKÁ, 
REHOĽNÍČKA,  SPOMIENKA 

 
  

 

STREDA 
18. 11. 15 

VÝROČIE POSVIACKY BAZILÍK SV. 
PETRA A PAVLA, APOŠTOLOV 

+ Pavol Mikuláš, Milan 

Kotúľ 
17.00 16.30 

 

ŠTVRTOK 

19. 11. 15 

FERIA  
  

 

PIATOK  

20. 11. 15 

FERIA + Cecília, František Ada-

mica,Mária,Jozef Janidžár 
17.00 16.30 

 

SOBOTA   

21. 11.  15 

OBETOVANIE PANNY MÁRIE, 
SPOMIENKA 

 
  

 

NEDEĽA 
22. 11. 15 

34. NEDEĽA „CEZ ROK“ 
KRISTA KRÁĽA 

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 

16. 11. 15 

FERIA 
  

  

UTOROK 

17. 11. 15 

SV. ALŽBETA UHORSKÁ, 
REHOĽNÍČKA,  SPOMIENKA 

+ rod. Múťkova 
17.00 16.30 

 

STREDA 
18. 11. 15 

VÝROČIE POSVIACKY BAZILÍK SV. 
PETRA A PAVLA, APOŠTOLOV 

 
  

 

ŠTVRTOK 

19. 11. 15 

FERIA + Otília Jadroňová  

a Augustín Kotúľ 17.00  16.30 
 

PIATOK  

20. 11. 15 

FERIA  
  

 

SOBOTA   

21. 11.  15 

OBETOVANIE PANNY MÁRIE, 
SPOMIENKA 

+ Mária Vydrová 
17.00 16.30 

 

NEDEĽA 
22. 11. 15 

34. NEDEĽA „CEZ ROK“ 
KRISTA KRÁĽA 

Na úmysel 8.30 
  

 Oznamy   
 Na budúcu nedeľu je slávnosť Krista Kráľa. Krátka pobožnosť s modlitbou predpísanou na sviatok 

Krista Kráľa s možnosťou získania odpustkov bude po sv. omšiach.  

 Upratovanie  kostola:  Babín :    č. d.   386 - 216 

                          Vasiľov: Margita Bereňová, Anna Baraniaková, Monika Graňáková, 

                                  Elena Kotúľová, Mariana Graňáková, Zdena Kapráliková  
 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 Želám Vám radostné prežívanie nedele a požehnanie do nastávajúceho týždňa! 



MISERICORDIAE VULTUS 
bula, ktorou sa vyhlasuje mimoriadny Svätý rok milosrdenstva 

František, biskup Ríma, sluha sluhov Božích; 
tým, ktorí budú čítať tento list, milosť, milosrdenstvo a pokoj. 

(Pokračovanie) 
18. V Pôstnom období tohto svätého roka mám v úmysle vyslať misionárov milosrdenstva. Budú 

znamením materinskej starostlivosti Cirkvi o Boží ľud, aby vstúpil do hĺbky bohatstva tohto tajomstva, 
ktoré je pre vieru podstatné. Budú to kňazi, ktorým dám moc odpúšťať aj hriechy inak vyhradené len 
pre Apoštolskú stolicu, aby sa tak ešte zvýraznila šírka ich poverenia. Budú predovšetkým živým 
znamením toho, ako Otec prijíma tých, čo hľadajú jeho odpustenie. Budú to misionári milosrdenstva, 
pretože umožnia všetkým zažiť opravdivé stretnutie, plné ľudskosti, z ktorého vyviera oslobodenie, 
zodpovednosť za prekonanie prekážok a začatie nového krstného života. Vo svojej misii sa budú riadiť 
apoštolovými slovami: „Boh totiž všetkých uzavrel do nevery, aby sa nad všetkými zmiloval“ (Rim 11, 
32). Avšak všetci bez výnimky sú pozvaní, aby sa chopili výzvy milosrdenstva. Misionári budú toto 
povolanie prežívať s vedomím, že môžu upierať svoj zrak na Ježiša, „milosrdného a verného veľkňaza“ 
(Hebr 2, 17). 

Prosím spolubratov biskupov, aby pozývali a prijali týchto misionárov, pretože majú byť predo-
všetkým presvedčivými hlásateľmi milosrdenstva. V diecézach nech sa organizujú „ľudové misie“, aby 
títo misionári mohli ohlasovať radosť z odpustenia. Nech sa od nich požaduje, aby vysluhovali sviatosť 
zmierenia pre ľud, čím milostivý čas jubilejného roka umožní mnohým vzdialeným synom nájsť znovu 
cestu do otcovského domu. Kňazi – zvlášť počas intenzívneho Pôstneho obdobia – nech usilovne vyzý-
vajú veriacich, aby pristúpili „k trónu milosti, aby dosiahli milosrdenstvo a našli milosť“ (Hebr 4, 16). 

19. Slovo odpustenia nech dôjde ku všetkým a pozvanie zakúsiť milosrdenstvo nech nikoho nene-
chá ľahostajným. Moja výzva na obrátenie je adresovaná ešte naliehavejšie tým, ktorí sú v dôsledku 
spôsobu svojho života ďaleko od Božej milosti. Zvlášť myslím na mužov a ženy, ktorí patria do zloči-
neckých skupín, nech už sú akékoľvek. Pre vaše dobro vás prosím, zmeňte spôsob života. Žiadam vás o 
to v mene Božieho Syna, ktorý hoci bojoval proti hriechu, nikdy neodmietol nijakého hriešnika. Neupad-
nite do hroznej pasce predstavy, že život závisí od peňazí a že v porovnaní s nimi nič nemá hodnotu a 
dôstojnosť. Je to len klam. Peniaze si nevezmeme na druhý svet. Peniaze nám neprinesú pravé šťastie. 
Násilie použité na hromadenie bohatstva nasiaknuté krvou vás neurobí mocnými ani nesmrteľnými. Vše-
tci skôr či neskôr skončia pred Božím súdom, ktorému nik nemôže ujsť. 

S rovnakou výzvou sa obraciam na páchateľov alebo spolupáchateľov korupcie. Táto hnisavá rana 
spoločnosti je ťažkým hriechom, ktorý volá do neba, pretože podkopáva základy osobného i spoločen-
ského života. Korupcia bráni hľadieť do budúcnosti s nádejou, pretože svojou aroganciou a nenásytnos-
ťou ničí plány slabých a utláča tých najchudobnejších. Je to zlo, ktoré sa zahniezdilo v každodenných 
gestách, aby sa následne rozšírilo do verejných škandálov. Korupcia je tvrdošijné zotrvávanie v 
hriechu, snaží sa nahradiť Boha ilúziou, že peniaze predstavujú formu moci. Je to dielo temnoty, živené 
nedôverou a intrigami. Corruptio optimi pessima, oprávnene tvrdí sv. Gregor Veľký, zdôrazňujúc, že 
nikto sa nemôže považovať za imúnneho pred týmto pokušením. Na jej vymazanie z osobného a 
spoločenského života je potrebná múdrosť, bdelosť, čestnosť, transparentnosť spolu s odvahou 
verejne na ňu poukazovať. Ak sa proti nej otvorene nebojuje, skôr či neskôr z nás spraví svojich kom-
plicov a zničí nám život. 

Toto je ten najvhodnejší čas, aby sme zmenili svoj život! Toto je čas dať sa chytiť za srdce. 
Zoči-voči spáchanému zlu, aj ťažkým zločinom, nastala chvíľa vypočuť plač nevinných, ktorých obrali o 
majetok, dôstojnosť, city, samotný život. Zotrvanie na ceste zla je len zdrojom ilúzií a smútku. Sku-
točný život je úplne iný. Boh nám neprestáva podávať pomocnú ruku. Stále je pripravený počúvať, rov-
nako ako aj ja a moji bratia biskupi a kňazi. Stačí len prijať pozvanie na obrátenie a podriadiť sa spra-
vodlivosti, pokým Cirkev ponúka milosrdenstvo. 

20. V tejto súvislosti nebude na škodu, keď si pripomenieme vzťah medzi spravodlivosťou a milo-
srdenstvom. Nie sú to dve protikladné stránky, ale dva rozmery jedinej reality, ktorá sa postupne roz-
víja až dospeje k svojmu vrcholu v plnosti lásky. Spravodlivosť je pre občiansku spoločnosť základným 
pojmom a bežne sa vzťahuje k právnemu poriadku, prostredníctvom ktorého sa zákon aplikuje. Pod 
spravodlivosťou sa rozumie, že každý má dostať to, čo mu patrí. V Biblii sa často spomína Božia spra-
vodlivosť a Boh ako sudca. Spravodlivosť sa tu zvyčajne chápe ako celkové zachovávanie Zákona a 
správanie každého dobrého Izraelitu v súlade s Božími prikázaniami. Tento pohľad však neraz upadol 
do legalizmu, pôvodný zmysel spravodlivosti sa mystifikoval a zahmlila sa jej hlboká hodnota. Ak 



chceme prekonať legalistickú perspektívu, treba pripomenúť, že vo Svätom písme sa spravodlivosť 
chápe v zásade ako dôveryplné odovzdanie sa do Božej vôle. 

Ježiš sám niekoľkokrát povedal, že viera je dôležitejšia než zachovávanie zákona. A v tomto 
zmysle musíme chápať aj jeho slová, ktorými odpovedal, keď ho farizeji pri stolovaní s Matúšom a ďal-
šími mýtnikmi a hriešnikmi skúšali: „Choďte a naučte sa, čo to znamená: ,Milosrdenstvo chcem, a nie 
obetu.‘ Neprišiel som volať spravodlivých, ale hriešnikov“ (Mt 9, 13). Oproti chápaniu spravodlivosti ako 
čistého zachovávania zákona, na základe ktorého sú ľudia súdení a rozdeľovaní na spravodlivých a 
hriešnikov, chce Ježiš poukázať na veľký dar milosrdenstva, ktoré vyhľadáva hriešnikov, aby im 
ponúklo odpustenie a spásu. Potom je zrejmé, prečo ho pre tento jeho oslobodzujúci a obnovujúci po-
hľad farizeji a zákonníci odmietali. Pre vernosť zákonu totiž kládli na plecia druhých ľudí bremená, čím 
však podkopávali Otcovo milosrdenstvo. Výzva na dodržiavanie zákona nemôže brániť tomu, aby sa 
venovala náležitá pozornosť potrebám súvisiacim s ľudskou dôstojnosťou. 

Ježiš sa pritom odvoláva na text proroka Ozeáša – „Lebo milosrdenstvo chcem, a nie obetu a po-
znanie Boha viac ako celopaly“ (Oz 6, 6) – ktorý je v tejto súvislosti veľmi príznačný. Ježiš tvrdí, že 
odteraz má byť pravidlom života jeho učeníkov primát milosrdenstva, ako o tom svedčí on sám, keď 
stoluje s hriešnikmi. Ešte raz pripomínam, že milosrdenstvo bolo zjavené ako základný rozmer Ježi-
šovho poslania. Je to skutočná výzva pre tých, čo ho skúšali a trvali na formálnom rešpektovaní zákona. 
Ježiš však ide ponad rámec zákona; jeho stretávanie sa s tými, ktorých zákon považoval za hriešnikov, 
nám umožňuje pochopiť, kam až siaha jeho milosrdenstvo. 

Aj apoštol Pavol prešiel podobnou cestou. Prv ako stretol Krista na ceste do Damasku, zasvätil ži-
vot spravodlivosti, spočívajúcej v bezúhonnom zachovávaní zákona (porov. Flp 3, 6). Obrátenie ku Kris-
tovi ho priviedlo k zmene postoja až do tej miery, že v Liste Galaťanom tvrdí: „Aj my sme uverili v 
Krista Ježiša, aby sme boli ospravedlnení z viery v Krista, a nie zo skutkov podľa zákona, lebo zo skut-
kov podľa zákona nebude ospravedlnený nijaký človek“ (Gal 2, 16). Jeho chápanie spravodlivosti sa teda 
radikálne zmenilo. Pavol teraz dáva na prvé miesto vieru, už nie zákon. Nie je to zachovávanie zákona, 
ktoré spasí, ale viera v Ježiša Krista, ktorý svojou smrťou a zmŕtvychvstaním prináša spásu spolu s mi-
losrdenstvom, ktoré ospravedlňuje. Božia spravodlivosť sa teraz stáva oslobodením pre tých, ktorí sú 
utláčaní otroctvom hriechu so všetkými jeho dôsledkami. Božia spravodlivosť je Božie odpustenie (po-
rov. Ž 51, 11 ‒ 16). 

21. Milosrdenstvo neprotirečí spravodlivosti, ale vyjadruje spôsob Božieho zaobchádzania s 
hriešnikom, ktorému ponúka poslednú možnosť, aby sa spamätal, obrátil a uveril. Skúsenosť proroka 
Ozeáša nám ukazuje, ako milosrdenstvo prekonáva spravodlivosť. Epocha tohto proroka patrí medzi 
najtragickejšie v dejinách židovského národa. Kráľovstvo bolo blízko zániku, ľud bol neverný zmluve, 
vzdialil sa od Boha a stratil vieru otcov. Podľa ľudského zmýšľania je správne, že Boh chcel odvrhnúť 
tento neverný ľud: nedodržiaval totiž zmluvu, ktorú s ním uzavrel, a tak si zaslúžil spravodlivý trest, 
teda vyhnanstvo. Slová proroka to potvrdzujú: „Nevráti sa do egyptskej krajiny, lež Asýr bude jeho 
kráľom, lebo sa nechceli obrátiť“ (Oz 11, 5). No po tejto reakcii, odvolávajúcej sa na spravodlivosť, 
prorok predsa radikálne mení svoj jazyk a odhaľuje skutočnú Božiu tvár: „Srdce sa vo mne obracia, 
budí sa moje zľutovanie. Nevylejem svoj rozpálený hnev, neznivočím zase Efraim, veď som ja Boh, a nie 
človek, Svätý uprostred teba“ (Oz 11, 8 – 9). Svätý Augustín, akoby komentoval prorokove slová, keď 
hovorí: „Boh ľahšie zadrží svoj hnev ako milosrdenstvo.“13 Je to presne tak. Boží hnev trvá chvíľu, no 
jeho milosrdenstvo je večné. 

Ak by Boh ostal len pri spravodlivosti, prestal by byť Bohom, bol by ako všetci ľudia, ktorí sa do-
volávajú rešpektovania zákona. Samotná spravodlivosť nestačí a skúsenosť nás učí, že len odvolávanie 
sa na ňu ju môže napokon zničiť. Preto Boh prekonáva spravodlivosť svojím milosrdenstvom a odpúšťa-
ním. To však neznamená znehodnotenie spravodlivosti, ani sa tým nestáva zbytočnou, naopak. Kto po-
chybí, musí rátať s trestom. Trest však nie je cieľom, ale začiatkom obrátenia, aby hriešnik mohol za-
kúsiť nežnosť odpustenia. Boh neodmieta spravodlivosť. On ju rozvíja a presahuje ešte vznešenejším 
dianím, pri ktorom sa zakusuje láska, ktorá je základom pravej spravodlivosti. Ak nechceme upadnúť do 
rovnakého omylu ako jeho židovskí súčasníci, musíme venovať pozornosť tomu, čo píše Pavol: „Keďže 
nepoznajú Božiu spravodlivosť a usilujú sa postaviť svoju spravodlivosť, nepodriadili sa Božej spravod-
livosti. Veď cieľom zákona je Kristus, aby spravodlivosť dosiahol každý, kto verí“ (Rim 10, 3 – 4). Táto 
Božia spravodlivosť je milosrdenstvom, udeleným všetkým ako milosť prameniaca zo smrti a zmŕtvych-
vstania Ježiša Krista. Kristov kríž je teda Božím súdom nad nami všetkými i nad celým svetom, pretože 
skrze neho nám Boh ponúka uistenie o svojej láske a novom živote. 

(Pokračovanie na budúce) 


