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RROOKK  ZZAASSVVÄÄTTEENNÉÉHHOO  ŽŽIIVVOOTTAA  --  RREEHHOOĽĽNNÍÍKKOOVV  

PPRRIIPPRRAAVVUUJJEEMMEE  SSAA  NNAA  MMIIMMOORRIIAADDNNYY  SSVVÄÄTTÝÝ  RROOKK  MMIILLOOSSRRDDEENNSSTTVVAA  

Týždeň  44. DNES: TRIDSIATA NEDEĽA CEZ ROK 26. 10. 2015 – 1.11. 2015 

Farský kostol Zoslania Ducha Svätého  Babín 

DEŇ LITURGICKÝ KALENDÁR ÚMYSEL SV. OMŠE ČAS SV. 
SPOVEĎ 

INÉ PODUJATIE 

PONDELOK 

26. 10. 15 

FÉRIA Za poďakovanie č.d. 136                                                  
17.00 16.00 

 

UTOROK 

27. 10. 15 

FÉRIA  
  

 

STREDA 
28. 10. 15 

SV. ŠIMON A JÚDA, APOŠTOLI 
SVIATOK 

+ rodičia Ľubovi 

a Kurčinovi  
9.00 8.00 

Úcta k starším, 

policajná sv. omša 

ŠTVRTOK 

29. 10. 15 

FÉRIA  
  

 

PIATOK  

30. 10. 15 

FÉRIA + Ján, Ján Trnka a rod. 

Kurčinova, Matlákova 
17.00 16.00 

 

SOBOTA   

31. 10.  15 

FERIA  
  

 

NEDEĽA 
1. 11. 15 

31. NEDEĽA „CEZ ROK“,  

VŠETKÝCH SVÄTÝCH 

Na úmysel 

 

Za veriacich 

7.00 
 

10.00 

 Pobožnosť na 
cintoríne –  14.00 
za duše zomrelých 

Kostol sv. Jána a Pavla Vasiľov  

DEŇ LITURGICKÝ KALENDÁR ÚMYSEL SV. OMŠE ČAS 
SV. 
SPOVEĎ 

INÉ PODUJATIE 

PONDELOK 

26. 10. 15 

FÉRIA 
 

   

UTOROK 

27. 10. 15 

FÉRIA + rod. Kušnierikova, 

Somorčíkova 17.00 16.00 
 

STREDA 
28. 10. 15 

SV. ŠIMON A JÚDA, APOŠTOLI 
SVIATOK 

 
  

 

ŠTVRTOK 

29. 10. 15 

FÉRIA  
    

 

PIATOK  

30. 10. 15 

FÉRIA  
  

 

SOBOTA   

31. 10.  15 

FERIA + Peter Pažitka 
17.00 16.00 

 

NEDEĽA 
1. 11. 15 

31. NEDEĽA „CEZ ROK“,  

VŠETKÝCH SVÄTÝCH 
Na úmysel 8.30 

 Pobožnosť na 
cintoríne –  13.00 
za duše zomrelých 

 Oznamy   
 Minulú  nedeľu zbierka NA  MISIE bola :Babín 285,- € ; Vasiľov 283,- €. Za milodary Pán Boh zaplať. 
 V stredu bude v Babíne sv. omša o 9.00 hod. Bude ju celebrovať policajný pán kaplán z  Ružomberka.  

      Po sv. omši bude prednáška v Kultúrnom dome. Pozývame všetkých starších i deti. Bude to veľmi     

      poučné ako si máme dávať pozor na neznámych ľudí, ktorí chodia aj po našich dedinách. 

  Mesiac október je mesiacom modlitby posvätného ruženca. Októbrové pobožnosti budú o 17,00 hod. 

ak nie je sv. omša a o 16,30 hod. ak v kostole je sv. omša. (B: po, str. pia.,; V: ut, št., so)    

 Pobožnosť na Dušičky bude v nedeľu na cintoríne:  Vasiľov  o 13,00 hod.;  Babín o 14,00 hod. 

 Spovedanie pred dušičkami tento týždeň 1 hodinu pred sv. omšou: B : po, st. pia; V.: ut., so.; 
 V čase od 1. novembra do 8. novembra môžeme získať odpustky pre duše v očistci. 
 Upratovanie  kostola:  Babín :    č. d.   178 - 189   
                          Vasiľov: Oľga Paľová, Elena Kršáková, Emília Kotúľová, 

                                  Iveta Kytková, Elena Jurkyová, Mária Špaglová 
 Od dnešnej nedele bude na nástenke i na webovej stránke na pokračovanie text Buly pápeža Františka 

Misericordiae vultus – Tvár milosrdenstva, ktorou sa ohlasuje mimoriadny Svätý rok milosrdenstva a ktorý 
začne 8.12.2015. Čítanie z nej spojené s modlitbou nech je našou prípravou na Svätý rok milosrdenstva.  

 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. 

 1. Ježiš Kristus je tvárou Otcovho milosrdenstva. Zdá sa, že v týchto slovách je zhrnuté tajom-
stvo kresťanskej viery. Milosrdenstvo sa totiž stalo živým, viditeľným a dosiahlo svoj vrchol v Ježišovi 
z Nazareta. Po tom, ako sa zjavil Mojžišovi pod menom „milostivý a láskavý Boh, zhovievavý, veľmi milo-
srdný a verný“ (Ex 34, 6), zjavoval Otec, „bohatý na milosrdenstvo“ (Ef 2, 4), neprestajne, rôznymi 
spôsobmi a veľakrát v dejinách svoju božskú povahu. V „plnosti času“ (Gal 4, 4), keď bolo všetko pri-
pravené podľa jeho plánu spásy, poslal svojho Syna narodeného z Panny Márie, aby nám definitívne zja-
vil svoju lásku. Kto vidí jeho, vidí Otca (porov. Jn 14, 9). Ježiš z Nazareta svojimi slovami, gestami i 
celou svojou osobou1 zjavuje Božie milosrdenstvo. 

2. Stále potrebujeme kontemplovať tajomstvo milosrdenstva. Je zdrojom radosti, vyrovnanosti a 
pokoja. Je podmienkou našej spásy. Milosrdenstvo je slovo, ktoré odhaľuje tajomstvo Najsvätejšej 
Trojice. Milosrdenstvo je posledný a najvyšší akt, ktorým nám Boh ide v ústrety. Milosrdenstvo je zá-
kladný zákon, ktorý prebýva v srdci každého človeka, keď s úprimnými očami hľadí na brata, ktorého 
stretá na svojej životnej ceste. Milosrdenstvo je cesta, ktorá spája Boha s človekom, lebo otvára 
srdce nádeji, že napriek našej ohraničenosti spôsobenej hriechom môžeme byť navždy milovaní. 

3. Existujú chvíle, keď sme ešte mocnejšie vyzývaní, aby sme svoj zrak upreli na milosrdenstvo a 
mohli sa tak sami stať účinným znamením Otcovho konania. Práve preto som vyhlásil mimoriadny Svätý 
rok milosrdenstva, ktorý má byť pre Cirkev blahodarným časom, aby sa svedectvo veriacich stalo moc-
nejším a účinnejším. 

Svätý rok sa začne 8. decembra 2015 na sviatok Nepoškvrneného počatia Panny Márie. Tento li-
turgický sviatok naznačuje, akým spôsobom Boh koná od počiatku našich dejín. Po hriechu Adama a Evy 
Boh nechcel nechať ľudí samých a v moci zla. Preto zhliadol na Máriu, svätú a nepoškvrnenú v láske (po-
rov. Ef 1, 4), a vyvolil si ju, aby sa stala matkou Vykupiteľa človeka. Zoči-voči ťažobe hriechu Boh od-
povedá plnosťou odpustenia. Milosrdenstvo je vždy väčšie ako hriech a nik nemôže klásť hranice Božej 
odpúšťajúcej láske. Na sviatok Nepoškvrneného počatia Panny Márie s radosťou otvorím svätú bránu. 
Pri tejto príležitosti to bude „brána milosrdenstva“, lebo ktokoľvek ňou prejde, zakúsi Božiu lásku, 
ktorá utešuje, odpúšťa a dáva nádej. 

Na nasledujúcu nedeľu, teda na Tretiu adventnú nedeľu, sa otvorí svätá brána na rímskej kated-
rále, na Bazilike sv. Jána v Lateráne. Potom sa otvoria sväté brány na ďalších pápežských bazilikách. 
Nariaďujem, aby sa v tú istú nedeľu v každej partikulárnej cirkvi, na katedrále, ktorá je materským 
kostolom všetkých veriacich, alebo na konkatedrále či na inom osobitne významnom kostole, rovnako 
otvorila na celý svätý rok brána milosrdenstva. Na základe rozhodnutia ordinára môže byť otvorená aj 
na pútnických svätyniach, kam prichádzajú mnohí pútnici, ktorí sú na týchto svätých miestach dotknutí 
milosťou a nachádzajú cestu k obráteniu. Každá partikulárna cirkev bude takto priamo zapojená do 
prežívania svätého roka ako mimoriadneho času milosti a duchovnej obnovy. Jubileum sa bude sláviť 
tak v Ríme, ako aj v partikulárnych cirkvách ako viditeľný znak univerzálneho spoločenstva Cirkvi. 

4. Zvolil som termín 8. december, pretože sa spája s mnohými významnými udalosťami v nedávnej 
minulosti Cirkvi. Svätú bránu tak otvorím na päťdesiate výročie ukončenia Druhého vatikánskeho kon-
cilu. Cirkev cíti povinnosť stále si uchovávať túto udalosť v pamäti živú. Začala sa ňou totiž pre Cirkev 
nová etapa v dejinách. Otcovia, ktorí sa zišli na koncile, silne pociťovali potrebu hovoriť o Bohu ľuďom 
svojej doby zrozumiteľnejším spôsobom, vnímajúc to ako skutočné vanutie Ducha. Po zbúraní múrov, 
ktoré dlhý čas uzatvárali Cirkev do privilegovanej pevnosti, nastal čas hlásať evanjelium novým spôso-
bom. Nastala nová etapa evanjelizácie, ktorá je od počiatku stále tá istá. Pre všetkých kresťanov to 
bol nový záväzok, aby svedčili o svojej viere s väčším zápalom a presvedčením. Cirkev cítila, že jej úlo-
hou je byť vo svete živým znamením Otcovej lásky. 

Na myseľ mi prichádzajú veľavýznamné slová, ktoré svätý Ján XXIII. vyslovil pri otvorení kon-
cilu, aby naznačil cestu, ktorou treba ísť: „Teraz Kristova nevesta uprednostňuje používanie lieku milo-
srdenstva namiesto používania zbraní prísnosti... Kým Katolícka cirkev týmto ekumenickým koncilom 
vztyčuje pochodeň katolíckej pravdy, zároveň chce ukázať, že je milujúcou, dobrotivou a trpezlivou 
matkou všetkých a voči svojim oddeleným deťom sa riadi milosrdenstvom a dobrotou.“2 V tej istej línii 



sa vyslovil aj blahoslavený Pavol VI., ktorý na záver koncilu povedal: „Radi by sme zdôraznili, že nábo-
ženstvom nášho koncilu bola predovšetkým láska... Dávny príbeh Samaritána sa stal paradigmou spiritu-
ality koncilu... Vlna lásky a obdivu sa z koncilu rozliala na moderný svet ľudstva. Áno, chyby boli odsú-
dené, pretože láska si nevyžaduje nič menšie ako pravdu. No voči ľuďom sa prejavilo iba napomenutie a 
láska. Namiesto deprimujúcich diagnóz povzbudzujúce lieky; namiesto zlovestných predpovedí vyslal 
koncil súčasnému svetu posolstvá nádeje: nielenže rešpektoval jeho hodnoty, ale ich aj pochválil, jeho 
úsilie podporil, jeho túžby očistil a požehnal... Musíme tiež zdôrazniť ďalší fakt: celé toto doktrinálne 
bohatstvo sa obracia jediným smerom: službe človeku – človeku v každom stave, v každej jeho slabosti 
a núdzi.“3 

S týmito pocitmi vďaky za to, čo Cirkev dostala, i zodpovednosti za úlohu, ktorá nás čaká, pre-
jdeme svätou bránou s plnou dôverou, že nás sprevádza moc vzkrieseného Pána, ktorý nás na našej púti 
stále podopiera. Duch Svätý, ktorý vedie kroky veriacich, keď spolupracujú na diele spásy, ktoré usku-
točnil Kristus, nech riadi a povzbudzuje Boží ľud, aby dokázal kontemplovať tvár milosrdenstva.4 

5. Svätý rok sa skončí liturgickou slávnosťou Krista Kráľa 20. novembra 2016. V ten deň, keď za-
tvoríme svätú bránu, budeme predovšetkým naplnení vďakou voči Najsvätejšej Trojici za to, že nám 
darovala tento mimoriadny čas milosti. Zveríme život Cirkvi, celé ľudstvo i obrovský vesmír Kristovej 
vláde s prosbou, aby vylial na nás svoje milosrdenstvo ako rannú rosu a aby tak všetci mohli spoločne 
budovať svetlú budúcnosť. Ako vrúcne si želám, aby nadchádzajúce roky boli poznačené milosrden-
stvom, aby sme išli v ústrety každému človeku, prinášajúc mu Božiu dobrotu a nehu. Nech sa všetkým, 
veriacim i tým vzdialeným, dostane tohto balzamu milosrdenstva ako znamenia Božieho kráľovstva, 
ktoré je už prítomné uprostred nás. 

6. „Milosrdenstvo je Božou vlastnosťou a v tom sa najviac ukazuje jeho všemohúcnosť.“5 Slová 
svätého Tomáša Akvinského svedčia o tom, že Božie milosrdenstvo nie je prejavom slabosti, ale je skôr 
charakteristikou Božej všemohúcnosti. Práve preto sa v jednej z najstarších omšových modlitieb dňa 
modlíme: „Dobrotivý Bože, ty najviac prejavuješ svoju všemohúcnosť, keď sa zmilúvaš a odpúšťaš.“6 
Preto v dejinách ľudstva bude Boh vždy tým, ktorý je nablízku, ktorý sa stará, je svätý a milosrdný. 

Dvojicou slov „trpezlivý a milosrdný“ sa v Starom zákone často opisuje Božia povaha. Božie milo-
srdenstvo sa konkrétne prejavuje v mnohých udalostiach dejín spásy, keď jeho dobrota prevažuje nad 
trestom a zničením. Zvlášť žalmy poukazujú na túto vznešenosť jeho konania: „Veď on ti odpúšťa 
všetky neprávosti, on lieči všetky tvoje neduhy; on vykupuje tvoj život zo záhuby, on ťa venčí milosr-
denstvom a milosťou“ (Ž 103, 3 – 4). Ďalší žalm ešte jasnejšie potvrdzuje konkrétne znaky milosrden-
stva: „Pán vyslobodzuje väzňov, Pán otvára oči slepým, Pán dvíha skľúčených, Pán miluje spravodlivých. 
Pán ochraňuje cudzincov, ujíma sa siroty a vdovy, ale hatí cesty hriešnikov“ (Ž 146, 7 – 9). A nakoniec 
ešte jedno vyjadrenie žalmistu: „Uzdravuje skľúčených srdcom a obväzuje ich rany... Tichých sa Pán 
ujíma, ale hriešnikov ponižuje až po zem“ (Ž 147, 3. 6). Skrátka, Božie milosrdenstvo nie je len ab-
straktnou ideou, ale je konkrétnou realitou, ktorou Boh zjavuje svoju lásku ako lásku otca a matky, 
ktorí pociťujú náklonnosť k svojmu dieťaťu z najhlbšieho vnútra svojej bytosti. Skutočne možno pove-
dať, že ide priam o „vášnivú“ lásku. Pramení zvnútra ako hlboký, prirodzený cit, utkaný z nehy a súcitu, 
trpezlivosti a odpúšťania. 

7. „Jeho milosrdenstvo je večné.“ Tento refrén sa opakuje za každým veršom Žalmu 136, ktorý 
rozpráva o dejinách Božích zjavení. Vďaka milosrdenstvu majú všetky udalosti Starého zákona hlbokú 
spásnu hodnotu. Milosrdenstvo robí z dejín Boha s Izraelom dejiny spásy. Neustále opakovanie refrénu 
– „jeho milosrdenstvo je večné“ – ako je to v spomínanom žalme, akoby chcelo prelomiť kruh priestoru 
a času a všetko vsadiť do večného tajomstva lásky. Akoby sa tým chcelo povedať, že nielen v dejinách, 
ale aj vo večnosti bude človek neustále pod milosrdným pohľadom Otca. Preto nie náhodou chcel izrael-
ský ľud vložiť tento žalm – „veľký hallel“, ako ho nazývajú – do najdôležitejších liturgických sviatkov. 

Ježiš sa modlil tento žalm milosrdenstva pred svojím umučením. Dosvedčuje to evanjelista 
Matúš, keď hovorí, že Ježiš a učeníci, „potom [ako] zaspievali chválospev“ (Mt 26, 30), vyšli na Olivovú 
horu. Keď Ježiš ustanovil Eucharistiu ako trvalú pamiatku na seba a svoju Veľkú noc, vložil toto 
najvyššie gesto Zjavenia symbolicky do svetla milosrdenstva. V tej istej perspektíve milosrdenstva 
prežíval Ježiš aj svoje umučenie a smrť, vedomý si veľkého tajomstva lásky, ktoré sa uskutoční na 
kríži. Poznanie, že sám Ježiš sa modlil tento žalm, robí ho pre nás kresťanov ešte dôležitejším a 
zaväzuje nás prijať tento refrén do našich každodenných modlitieb chvály: „Jeho milosrdenstvo je 
večné.“ 

 
(Pokračovanie na budúce) 



 


