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RROOKK  ZZAASSVVÄÄTTEENNÉÉHHOO  ŽŽIIVVOOTTAA  --  RREEHHOOĽĽNNÍÍKKOOVV  

PPRRIIPPRRAAVVUUJJEEMMEE  SSAA  NNAA  MMIIMMOORRIIAADDNNYY  SSVVÄÄTTÝÝ  RROOKK  MMIILLOOSSRRDDEENNSSTTVVAA  

Týždeň  48. DNES: TRIDSIATA ŠTVRTÁ NEDEĽA 

CEZ ROK – KRISTA KRÁĽA 

23. 11. 2015 – 29.11. 2015 

Farský kostol Zoslania Ducha Svätého  Babín 

DEŇ LITURGICKÝ KALENDÁR ÚMYSEL SV. OMŠE ČAS SV. 
SPOVEĎ 

INÉ PODUJATIE 

PONDELOK 

23. 11. 15 

FERIA, SV. KLEMENT I. PÁPEŽ 

A MUČENÍK, ĽUB.SPOMIENKA 
+ Ján Gabor 

17.00 16.30 
 

UTOROK 

24. 11. 15 

SV. ONDREJ DUNG-LAK,KŇAZ 

A SPOLOČNÍCI, MUČ.  SPOMIENKA 
 

  
 

STREDA 
25. 11. 15 

 SV. KATARÍNA ALEXANDRIJSKÁ, 
PANNA A MUČENICA. ĽUB. SP. 

+ Zdeno Janidžár  

(30.deň) 
17.00 16.30 

 

ŠTVRTOK 

26. 11. 15 

FERIA  
  

 

PIATOK  

27. 11. 15 

FERIA + František Adamica, 

František Ľuba, Kubasova 
17.00 16.30 

 

SOBOTA   

28. 11.  15 

FERIA  
  

 

NEDEĽA 
29. 11. 15 

1. 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 

23. 11. 15 

FERIA, SV. KLEMENT I. PÁPEŽ 

A MUČENÍK, ĽUB.SPOMIENKA 
Pohrebná  

+ Pavlína Romanová 
13.00 

  

UTOROK 

24. 11. 15 

SV. ONDREJ DUNG-LAK,KŇAZ 

A SPOLOČNÍCI, MUČ.  SPOMIENKA 
+ Peter Škombár (1. výr.) 

17.00 16.30 
 

STREDA 
25. 11. 15 

 SV. KATARÍNA ALEXANDRIJSKÁ, 
PANNA A MUČENICA. ĽUB. SP. 

 
  

 

ŠTVRTOK 

26. 11. 15 

FERIA + Štefan Bereň 
17.00  16.30 

 

PIATOK  

27. 11. 15 

FERIA  
  

 

SOBOTA   

28. 11.  15 

FERIA + Milan Voška a rodičia 
17.00 16.30 

 

NEDEĽA 
29. 11. 15 

1. ADVENTNÁ NEDEĽA Na úmysel 8.30 
  

 Oznamy   
 Na budúcu nedeľu je jesenná zbierka na Charitu. 
 Požehnanie adventných vencov bude na budúcu nedeľu pri sv. omšiach. 

 Budúcou nedeľou začína nový liturgický rok. 

 Upratovanie  kostola:  Babín :    č. d.   218 - 232 

                          Vasiľov:   Andrea Gemeľová, Andrea Klokočíková, Zdena Hnojčíková, 
     Jana Kršáková, Daniela Kotúľová,  Anna Baraniaková 

 

 

 

 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. 
(Dokončenie) 

22. Jubileum súvisí aj s odpustkami. Vo Svätom roku milosrdenstva majú odpustky mimo-

riadny význam. Božie odpustenie našich hriechov nemá hranice. Vo smrti a zmŕtvychvstaní 

Ježiša Krista nám Boh jasne ukazuje svoju lásku, ktorá vedie až k zničeniu ľudského hriechu. 

Dosiahnuť zmierenie s Bohom je preto možné skrze veľkonočné tajomstvo a prostredníctvom 

Cirkvi. Boh je stále pripravený odpúšťať a nikdy neprestáva ponúkať odpustenie vždy novým 

a nečakaným spôsobom. My všetci máme skúsenosť s hriechom. Vieme, že sme povolaní k 

dokonalosti (porov. Mt 5, 48), no silne pociťujeme ťažobu hriechu. Pokým zakúšame moc mi-

losti, ktorá nás premieňa, pociťujeme aj silu hriechu, ktorým sme dedične podmienení. Na-

priek odpusteniu nosíme vo svojom živote protirečenia, ktoré sú dôsledkom našich hriechov. 

Vo sviatosti zmierenia Boh odpúšťa hriechy, ktoré sú skutočne vymazané; predsa však ostáva 

na našom správaní a v našich myšlienkach negatívna stopa, ktorú zanechali hriechy. Božie 

milosrdenstvo je však silnejšie ako táto stopa. Berie na seba podobu odpustkov, ktoré Otec 

prostredníctvom Kristovej nevesty ponúka hriešnikovi, ktorému už bolo odpustené; oslobo-

dzuje ho od každej stopy následkov hriechu, a uschopňuje ho konať s láskou a rásť v láske 

namiesto toho, aby znova upadol do hriechu. 

Cirkev žije v spoločenstve svätých. V Eucharistii sa toto spoločenstvo, ktoré je Božím 

darom, uskutočňuje ako duchovné zjednotenie, ktoré spája nás veriacich so svätými a 

blahoslavenými, ktorých je nespočetne veľa (porov. Zjv 7, 4). Ich svätosť prichádza na po-

moc našej krehkosti, a preto je matka Cirkev svojou modlitbou a svojím životom schopná ísť 

svätosťou jedných v ústrety slabostiam druhých. Prežívať odpustky v tomto svätom roku 

znamená pristúpiť k Otcovmu milosrdenstvu s istotou, že jeho odpustenie sa vzťahuje na ce-

lok života veriaceho. Odpustky sú zakúšaním svätosti Cirkvi, ktorá sa podieľa na všetkých 

dobrodeniach Kristovho vykúpenia, aby sa odpustenie rozšírilo až do jeho najkrajnejších 

dôsledkov, kam až siaha Božia láska. Prežívajme teda intenzívne toto jubileum, prosme Otca o 

odpustenie hriechov i o rozšírenie jeho milosrdných odpustkov. 

23. Milosrdenstvo má platnosť, ktorá presahuje hranice Cirkvi. Spája nás so židovstvom 

aj s islamom, ktoré ho považujú za jednu z najcharakteristickejších Božích vlastností. Izrael 

ako prvý prijal toto zjavenie, ktoré prechádza dejinami ako zdroj nevyčerpateľného bohat-

stva, ktoré sa ponúka celému ľudstvu. Texty Starého zákona – ako sme videli – sú celé prenik-

nuté milosrdenstvom, pretože rozprávajú o dielach, ktoré Pán vykonal pre svoj ľud v najťaž-

ších situáciách jeho dejín. Islam zasa prisudzuje Stvoriteľovi okrem iných mien aj mená Milo-

srdný a Milostivý. Toto zvolanie často vyslovujú pery verných moslimov, ktorí cítia, že Božie 

milosrdenstvo ich v každodennej slabosti sprevádza a posilňuje. Aj oni veria, že nik nemôže 

toto milosrdenstvo obmedziť, pretože jeho dvere sú stále otvorené. 

Nech tento Svätý rok milosrdenstva podporí stretnutie s týmito náboženstvami i s ďal-

šími úctyhodnými náboženskými tradíciami; nech nás viac otvorí pre dialóg, aby sme sa lepšie 

poznali a chápali; nech odstráni každú formu uzavretosti a pohŕdania a tiež každú formu nási-

lia a diskriminácie. 

24. Moje myšlienky sa dnes obracajú na Matku milosrdenstva. Jej nežný pohľad nech 

nás v tomto svätom roku sprevádza, aby sme všetci mohli znovu objaviť radosť z Božej nehy. 

Nikto nepoznal hĺbku tajomstva Boha, ktorý sa stal človekom, tak ako Mária. Všetko v jej ži-



vote je formované milosrdenstvom, ktoré sa stalo telom. Matka ukrižovaného a vzkrieseného 

Pána vstúpila do svätyne Božieho milosrdenstva, pretože sa intímne podieľala na tajomstve 

jeho lásky. 

Mária bola vyvolená, aby sa stala Matkou Božieho Syna, a Otcova láska ju od vekov 

pripravovala nato, aby bola Archou zmluvy medzi Bohom a ľuďmi. V srdci uchovávala Božie 

milosrdenstvo, v dokonalom súzvuku so svojím Synom Ježišom. Jej chválospev na prahu 

Alžbetinho domu bol venovaný milosrdenstvu, ktoré sa šíri „z pokolenia na pokolenie“ (Lk 1, 

50). Aj my sme súčasťou týchto prorockých slov Panny Márie. To nech nám je útechou a posi-

lou, keď budeme prechádzať svätou bránou, aby sme zakúsili plody Božieho milosrdenstva. 

Mária a Ján, milovaný učeník, sú pod krížom svedkami slov odpustenia, ktoré vychádzajú 

z Ježišových úst. Tento najvyšší prejav odpustenia tým, ktorí ho ukrižovali, nám ukazuje, kam 

až dokáže zájsť Božie milosrdenstvo. Mária svedčí o tom, že milosrdenstvo Božieho Syna 

nepozná hranice a prichádza ku všetkým, nikoho nevynímajúc. Obráťme sa na ňu so starou a 

zároveň zakaždým novou modlitbou Salve Regina, aby k nám nikdy neprestala obracať svoje 

milosrdné oči a aby sme sa stali hodnými kontemplovať tvár milosrdenstva, jej Syna Ježiša. 

Naša modlitba nech smeruje aj k toľkým svätým a blahoslaveným, pre ktorých sa milosr-

denstvo stalo životným poslaním. Osobitne mám na mysli veľkú apoštolku milosrdenstva sv. 

Faustínu Kowalskú. Nech oroduje za nás tá, ktorá bola povolaná vstúpiť do hĺbky Božieho 

milosrdenstva, a nech nám vyprosí milosť, aby sme vždy žili a kráčali v Božom odpustení a v 

neochvejnej dôvere v jeho lásku. 

25. V tomto mimoriadnom Svätom roku milosrdenstva máme v každodennom živote 

prežívať milosrdenstvo, ktoré Otec zosiela na nás od večnosti. Nechajme sa počas tohto ju-

bilea prekvapiť Bohom. On nikdy neprestáva otvárať dvere svojho Srdca dokorán, aby nám 

zopakoval, že nás má rád a chce sa s nami deliť o svoj život. Cirkev cíti veľmi naliehavo po-

trebu ohlasovať Božie milosrdenstvo. Jej život je autentický a dôveryhodný vtedy, keď pre-

svedčivo hlása milosrdenstvo. Dobre vie, že jej prvoradou úlohou je – predovšetkým v dobe, 

ako je tá naša, plná veľkých nádejí a silných protirečení – uvádzať všetkých do veľkého 

tajomstva Božieho milosrdenstva, rozjímaním nad Kristovou tvárou. Cirkev je povolaná byť 

ako prvá opravdivou svedkyňou milosrdenstva tým, že ho vyznáva a prežíva ako jadro zjavenia 

Ježiša Krista. Zo srdca Najsvätejšej Trojice, z najhlbšieho vnútra Božieho tajomstva, vy-

tryskla a bez prestania prúdi veľká rieka milosrdenstva. Tento prameň sa nikdy nevyčerpá, 

nech je koľkokoľvek tých, čo z neho čerpajú. Zakaždým, keď to niekto potrebuje, môže k 

nemu prísť, pretože Božie milosrdenstvo je bez hraníc. Aká nepreskúmateľná je hĺbka tajom-

stva, ktoré ho ukrýva, také nevyčerpateľné je aj bohatstvo, ktoré z neho pochádza. 

Nech v tomto jubilejnom roku Cirkev šíri Božie slovo, ktoré znie silno a presvedčivo ako 

slovo a gesto odpustenia, povzbudenia, pomoci, lásky. Nech neúnavne ponúka milosrdenstvo a 

nech vždy trpezlivo poskytuje útechu a odpustenie. Nech sa Cirkev stane hlasom každého 

muža a ženy, keď s dôverou a bez prestania opakuje: „Rozpomeň sa, Pane, na svoje zľutovanie 

a na svoje milosrdenstvo, ktoré trvá od vekov“ (Ž 25, 6). 

Dané v Ríme pri svätom Petrovi 11. apríla 2015, na vigíliu Druhej veľkonočnej nedele – 

Nedele Božieho milosrdenstva, v treťom roku môjho pontifikátu. 

 František 
 


