
PPP RRROOOGGGRRRAAAMMM   BBBOOOHHHOOOSSSLLLUUUŽŽŽ III EEE BBB    FFFAAARRRNNNOOOSSSTTTIII    BBBAAABBB ÍÍÍNNN   
   

RROOKK  ZZAASSVVÄÄTTEENNÉÉHHOO  ŽŽIIVVOOTTAA  --  RREEHHOOĽĽNNÍÍKKOOVV  

PPRRIIPPRRAAVVUUJJEEMMEE  SSAA  NNAA  MMIIMMOORRIIAADDNNYY  SSVVÄÄTTÝÝ  RROOKK  MMIILLOOSSRRDDEENNSSTTVVAA  

Týždeň  45. DNES: TRIDSIATA DRUHÁ NEDEĽA 

CEZ ROK 

9. 11. 2015 – 15.11. 2015 

Farský kostol Zoslania Ducha Svätého  Babín 

DEŇ LITURGICKÝ KALENDÁR ÚMYSEL SV. OMŠE ČAS SV. 
SPOVEĎ 

INÉ PODUJATIE 

PONDELOK 

9. 11. 15 

VÝROČIE POSVIACKY 
LATERÁNSKEJ BAZILIKY,SVIATOK 

+ Ján Matkovčík a rod. 

Matkovčíkova 
17.00 16.30 

 

UTOROK 

10. 11. 15 

SV. LEV VEĽKÝ, PÁPEŽ A UČITEĽ 

CIRKVI,  SPOMIENKA 
 

  
 

STREDA 
11. 11. 15 

SV. MARTIN Z TOURS, BISKUP, 
HLAVNÝ PATRÓN DIECÉZY 

+ Ľudmila Hutirova 17.00 16.30 
 

ŠTVRTOK 

12. 11. 15 

SV. JOZAFÁT, BISKUP A MUČENÍK, 
SPOMIENKA 

 
  

 

PIATOK  

13. 11. 15 

FERIA +Jozef Janidžár, rod. 

Brnkaľakova, Janidžárova 
17.00 16.30 

 

SOBOTA   

14. 11.  15 

FERIA  
  

 

NEDEĽA 
15. 11. 15 

33. NEDEĽA „CEZ ROK“ 
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 

9. 11. 15 

VÝROČIE POSVIACKY 
LATERÁNSKEJ BAZILIKY,SVIATOK 

  
  

UTOROK 

10. 11. 15 

SV. LEV VEĽKÝ, PÁPEŽ A UČITEĽ 

CIRKVI,  SPOMIENKA 
+ Ján Hnojčík a rodičia 

17.00 16.30 
 

STREDA 
11. 11. 15 

SV. MARTIN Z TOURS, BISKUP, 
HLAVNÝ PATRÓN DIECÉZY 

 
  

 

ŠTVRTOK 

12. 11. 15 

SV. JOZAFÁT, BISKUP A MUČENÍK, 
SPOMIENKA 

+ rod. Baraniakova, 

Gočalova, Šťastna 17.00  16.30 
 

PIATOK  

13. 11. 15 

FERIA  
  

 

SOBOTA   

14. 11.  15 

FERIA + rod. Bagarova 
17.00 16.30 

 

NEDEĽA 
15. 11. 15 

33. NEDEĽA „CEZ ROK“ Na úmysel 8.30 
  

 Oznamy   
 V stredu je sv. Martina z Tours, hlavného patróna našej diecézy. 
 V sobotu 14. novembra je pamätný deň – Výročie narodenia božieho sluhu biskupa Jána 

Vojtaššáka. ( 1877 ) 

 Upratovanie  kostola:  Babín :    č. d.   201 - 388   

                          Vasiľov: Magdaléna Špaglová, Zuzana Kotúľová, Monika Romanová, 

                                  Katarína Kubinová, Viera Hnojčíková, Alena Tomčíková  
 Sviatosť manželstva chcú prijať: 

    Matej Kurčina, syn Petra a Emílie rod. Škuntovej, narodený – Dolný Kubín a bývajúci – Babín 
    a Klaudia  Štefaňáková, dcéra Františka a Moniky rod. Vnenčákovej, nar.- Trstená a býv.- Or. Polhora 

  Ohlasujú sa  3. raz 

       

                           Kto by vedel o nejakej manželskej prekážke, je to povinný ohlásiť na farskom úrade. 

 

 
 

 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) 
14. Osobitným znakom svätého roka je putovanie, pretože tento rok je obrazom cesty, ktorú 

každý človek uskutočňuje svojím životom. Život je putovaním a ľudská bytosť je viator, pútnik kráča-
júci cestou do vytúženého cieľa. Rovnako ak chceme dôjsť k svätej bráne v Ríme či na ktoromkoľvek 
inom mieste, musíme každý podľa svojich síl vykonať istú púť. Táto púť symbolizuje, že aj milosrden-
stvo je cieľom, ktorý treba dosiahnuť a ktorý si vyžaduje námahu a obetu. Púť nech je teda popudom 
na obrátenie: prostredníctvom svätej brány sa dáme objať Božím milosrdenstvom a zaviažeme sa, že 
budeme milosrdní voči druhým, ako je Otec milosrdný voči nám. 

Pán Ježiš nám naznačuje etapy tejto púte, ktorou možno dospieť k spomínanému cieľu: „Nesúďte 
a nebudete súdení. Neodsudzujte a nebudete odsúdení! Odpúšťajte a odpustí sa vám. Dávajte a dajú 
vám: mieru dobrú, natlačenú, natrasenú, vrchovatú vám dajú do lona. Lebo akou mierou budete merať 
vy, takou sa nameria aj vám“ (Lk 6, 37 – 38). Ježiš predovšetkým hovorí, aby sme nesúdili a neodsudzo-
vali. Ak sa nechceme vystaviť Božiemu súdu, nikto z nás nesmie byť sudcom svojho brata. Ak totiž ľu-
dia posudzujú, ostávajú len na povrchu, pokým Otec hľadí dovnútra. Akú škodu narobia slová vyslovené 
zo žiarlivosti a zo závisti! Hovoriť zle o bratovi v jeho neprítomnosti znamená stavať ho do zlého 
svetla, kompromitovať jeho povesť a uvrhnúť ho napospas klebetám. Nesúdiť a neodsudzovať v 
pozitívnom zmysle znamená vedieť pochopiť, čo je v každom človeku dobré, a nedovoliť, aby trpel pre 
naše jednostranné súdy a pre náš predpoklad, že všetko vieme. To však ešte nestačí nato, aby sme boli 
milosrdní. Ježiš nás žiada aj o to, aby sme odpúšťali a dávali. Máme byť nástrojmi odpustenia, pretože 
sme ho od Boha dostali ako prví. Máme byť veľkodušní voči všetkým, lebo vieme, že aj nás Boh zahŕňa 
veľkodušne svojím nesmiernym dobrodením. 

Milosrdní ako Otec je „motto“ tohto svätého roka. Milosrdenstvo je dôkazom toho, ako miluje 
Boh. On sa dáva úplne, navždy, bezpodmienečne a bez toho, že by za to niečo chcel. Prichádza nám na 
pomoc, keď ho vzývame. Je krásne, že sa denná modlitba Cirkvi končí slovami: „Bože, príď mi na pomoc; 
Pane, ponáhľaj sa mi pomáhať“ (Ž 70, 2). Pomoc, ktorú vzývame, je už prvým krokom Božieho milosr-
denstva voči nám. On nám prichádza pomôcť v našej slabosti, v ktorej žijeme. Jeho pomoc spočíva v 
tom, že nám umožňuje zachytiť jeho prítomnosť a blízkosť. Deň čo deň sa aj my, dotknutí jeho súci-
tom, môžeme stávať súcitnými voči druhým. 

15. V tento svätý rok môžeme otvoriť srdcia tým, ktorí žijú na tých najodľahlejších existenciál-
nych perifériách, ktoré často moderná doba tragickým spôsobom vytvára. Koľko nebezpečných a bo-
lestných situácií sa dnes vyskytuje vo svete! Koľkými ranami na tele sú poznačení mnohí ľudia, čo stra-
tili svoj hlas, pretože ich volanie zoslablo či zaniklo v dôsledku ľahostajnosti bohatých národov. Počas 
tohto jubilea je Cirkev ešte väčšmi povolaná liečiť tieto rany, mierniť ich olejom útechy, obväzovať 
ich milosrdenstvom a liečiť nevyhnutnou solidaritou a láskavou pozornosťou. Neupadnime do 
ponižujúcej ľahostajnosti, do zvyku uspávajúceho ducha a zabraňujúceho objavovať nové veci, do 
ničivého cynizmu. Otvorme oči, aby sme videli biedu sveta, rany toľkých bratov a sestier zbavených 
ľudskej dôstojnosti, a dajme sa vyprovokovať, aby sme vypočuli ich volanie o pomoc. Naše ruky nech 
chytia ich ruky, pritiahnime si ich k sebe, aby pocítili teplo našej prítomnosti, priateľstva a bratstva. 
Nech sa ich volanie stane aj naším volaním, aby sme spoločne prelomili bariéru ľahostajnosti, ktorá 
často suverénne vládne, aby skryla pokrytectvo a egoizmus. 

Mojím vrúcnym želaním je, aby sa kresťanský ľud počas tohto jubilea zamýšľal nad telesnými a 
duchovnými skutkami milosrdenstva. Takto sa prebudí naše svedomie, ktoré je voči dráme chudoby 
akoby otupené, a čoraz hlbšie prenikneme do srdca evanjelia, kde sú Božím milosrdenstvom uprednos-
tňovaní chudobní. Ježiš nám v kázni predstavuje skutky milosrdenstva, aby sme spoznali, či žijeme 
alebo nežijeme ako jeho učeníci. Znovu objavme skutky telesného milosrdenstva: dávať jesť hladným, 
dávať piť smädným, odievať nahých, prichýliť pocestných, navštevovať chorých, poskytovať pomoc 
väzňom, pochovávať mŕtvych. A nezabúdajme ani na skutky duchovného milosrdenstva: dobre radiť po-
chybujúcim, poúčať nevedomých, napomínať hriešnikov, tešiť zarmútených, trpezlivo znášať krivdu, 
odpúšťať ubližujúcim, modliť sa za živých a mŕtvych. 

Nemôžeme ujsť pred Pánovými slovami, veď na základe nich budeme súdení: či sme dali jesť 
hladnému a piť smädnému. Či sme prichýlili pocestného a zaodeli nahého. Či sme si našli čas, aby sme 
navštívili chorého alebo väzňa (porov. Mt 25, 31 – 45). Rovnako sa nás opýtajú, či sme pomohli 



odstrániť pochybnosti, ktoré sú často zdrojom strachu a osamelosti; či sme dokázali zvíťaziť nad 
nevzdelanosťou, v ktorej žijú milióny ľudí, najmä detí, ktoré nemajú potrebnú pomoc, aby vyviazli z 
chudoby; či sme boli nablízku tým, ktorí sú osamelí a smutní; či sme odpustili tým, ktorí nás urazili, a či 
sme odmietli každú nevraživosť a nenávisť, ktoré vedú k násiliu; či sme boli trpezliví podľa vzoru Boha, 
ktorý má s nami takú veľkú trpezlivosť; a konečne, či sme zverovali v modlitbe Pánovi svojich bratov a 
sestry. V každom z týchto „najmenších“ je prítomný sám Kristus. Jeho telo sa stáva znova viditeľným, 
ako telo zmučené, doráňané, bičované, vyhladnuté, na úteku... aby sme ho spoznali, dotýkali sa ho a 
starali sa oň. Nezabudnime na slová sv. Jána z Kríža: „Na súmraku života budeme súdení z lásky.“12 

16. V Lukášovom evanjeliu nachádzame ďalší dôležitý aspekt, ako s vierou prežívať svätý rok. 
Evanjelista rozpráva, ako sa v jednu sobotu Ježiš vrátil do Nazareta a vstúpil do synagógy, ako mal vo 
zvyku. Vyzvali ho, aby čítal Písmo a komentoval ho. Išlo o pasáž z proroka Izaiáša (61, 1 – 2), kde bolo 
napísané: „Duch Pána je nado mnou, lebo ma pomazal, aby som hlásal evanjelium chudobným. Poslal ma 
oznámiť zajatým, že budú prepustení, a slepým, že budú vidieť; utláčaných prepustiť na slobodu a 
ohlásiť Pánov milostivý rok“ (Lk 4, 18 – 19). Toto je „milostivý rok“, ktorý Pán ohlasoval a ktorý túžime 
prežívať. Tento svätý rok so sebou prináša bohatstvo Ježišovho poslania, ktoré zaznieva v prorokových 
slovách: prinášať slovo a gesto útechy chudobným, ohlasovať oslobodenie tým, ktorí sú v modernej 
spoločnosti väzňami novodobých otroctiev, navracať zrak tým, čo nevidia, lebo sa stiahli do seba, a 
dôstojnosť všetkým, ktorým bola odňatá. Ježišovo ohlasovanie sa môže stať znova viditeľným v odpo-
vediach viery, ktoré majú kresťania dávať svojím svedectvom. Nech nás pritom sprevádzajú apoštolove 
slová: „Kto preukazuje milosrdenstvo, nech to robí radostne“ (Rim 12, 8). 

17. Pôstne obdobie jubilejného roka nech sa prežíva ešte intenzívnejšie ako čas vhodný na sláve-
nie a zakúšanie Božieho milosrdenstva. Nad koľkými stranami Svätého písma možno v pôste rozjímať, 
aby sme objavili Otcovu milosrdnú tvár! Môžeme pritom s prorokom Micheášom opakovať slová: Ty, 
Pane, si Boh, ktorý odníma neprávosť a odpúšťa hriechy, ktorého hnev netrvá večne, lebo má záľubu v 
zľutovaní. Pane, vráť sa k nám a zmiluj sa nad svojím ľudom. Zmy naše hriechy a do morských hlbín za-
hoď všetky naše viny (porov. Mich 7, 18 ‒ 19). 

V tomto čase modlitby, pôstu a milosrdnej lásky možno konkrétnejšie rozjímať nad týmito slo-
vami proroka Izaiáša: „Nie toto je pôst, aký som si vyvolil: rozviazať putá nespravodlivé, uvoľniť pov-
razy otroctva, zlomených prepustiť na slobodu a rozlámať všetky okovy? Lámať hladnému svoj chlieb, 
blúdiacich bedárov zaviesť do svojho domu? Ak vidíš nahého, zaodej ho a pred svojím blížnym sa ne-
skrývaj! Vtedy ako zora vyrazí tvoje svetlo a rana sa ti rýchlo zahojí. Pred tebou pôjde tvoja spravodli-
vosť a Pánova sláva za tebou. Vtedy budeš volať a Pán ti odpovie, budeš kričať o pomoc a on ti povie: 
,Tu som!‘ Ak odstrániš zo svojho stredu utláčanie a prestaneš ukazovať prstom a hovoriť bezbožne, ak 
obetuješ svoj život pre hladného a nasýtiš dušu ubitú, vtedy zažiari vo tmách tvoje svetlo a tvoja tem-
nota bude ako poludnie. Pán ťa bude neprestajne sprevádzať; i na miestach vyprahnutých ťa nasýti a 
tvoje kosti upevní; a budeš ako polievaná záhrada a ako prameň, ktorého voda nevysýcha“ (Iz 58, 6 – 
11). 

V diecézach nech sa šíri iniciatíva „24 hodín pre Pána“, ktorá sa slávi v piatok a sobotu pred Štvr-
tou pôstnou nedeľou. Mnohí ľudia začínajú pristupovať k sviatosti zmierenia a medzi nimi i mnohí mladí, 
ktorí v tejto skúsenosti často nájdu cestu, ako sa vrátiť k Pánovi, k prežívaniu intenzívnej modlitby a 
znovuobjaveniu zmyslu vlastného života. S presvedčením opäť postavme do centra pozornosti sviatosť 
zmierenia, pretože ona umožňuje hmatateľne zakúsiť veľkosť Božieho milosrdenstva. Pre každého pe-
nitenta tak bude zdrojom skutočného vnútorného pokoja. 

Nikdy neprestanem trvať na tom, že spovedníci majú byť opravdivým znamením Otcovho milosr-
denstva. Spovedníkom sa nemožno stať automaticky. Môžeme sa nimi stať, najmä ak sme najskôr sami 
kajúcnikmi hľadajúcimi odpustenie. Nikdy nezabúdajme, že byť spovedníkom znamená podieľať sa na 
Ježišovom poslaní a byť konkrétnym znamením kontinuity Božej lásky, ktorá odpúšťa a zachraňuje. 
Každý z nás prijal dar Ducha Svätého na odpustenie hriechov, zaň sme zodpovední. Nikto z nás nie je 
pánom tejto sviatosti, ale len verným služobníkom Božieho odpúšťania. Každý spovedník má prijímať 
veriacich ako otec v podobenstve o márnotratnom synovi: otec, ktorý beží synovi v ústrety napriek 
tomu, že premrhal jeho majetok. Spovedníci sú povolaní objať tohto kajúceho syna, ktorý sa vracia do-
mov, a vyjadriť radosť z toho, že sa našiel. Majú tiež neúnavne vychádzať v ústrety druhému synovi, 
ktorý ostal vonku a nie je schopný radovať sa, aby mu vysvetlili, že jeho prísny súd je nespravodlivý a 
zoči-voči otcovmu bezhraničnému milosrdenstvu nezmyselný. Nech nekladú nehanebné otázky, ale ako 
otec z podobenstva nech prerušia reč, ktorú si pripravil márnotratný syn, pretože v srdci každého pe-
nitenta dokážu zachytiť volanie o pomoc a prosbu o odpustenie. Skrátka, spovedníci sú povolaní, aby 
boli vždy, všade, v každej situácii a napriek všetkému znamením primátu milosrdenstva. 

(Pokračovanie na budúce)  


