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DEŇ LITURGICKÝ KALENDÁR ÚMYSEL SV. OMŠE ČAS SV. 
SPOVEĎ 

INÉ PODUJATIE 

PONDELOK 

11. 4. 16 

SV. STANISLAV, BISKUP A MUČENÍK, 
SPOMIENKA 

+ rod. Janidžárova, 

Tisoňova, Florián Šimiak 
18.00 17.30 

 

UTOROK 

12. 4. 16 

FÉRIA  
  

 

STREDA 
13. 4. 16 

SV. MARTIN I., PÁPEŽ A MUČENÍK, 

ĽUBOVOĽNÁ SPOMIENKA 

+ František Jurky, rod. 

Jurkyova, Bohucka 
18.00 17.30 

 

ŠTVRTOK 

14. 4. 16 

FÉRIA 
   

 

PIATOK  

15. 4. 16 

FÉRIA + rod. Spuchlákova, 

Adamicova 
18.00 17.30 

 

SOBOTA   

16. 4.  16 

FÉRIA 
     

NEDEĽA 
17. 4. 16 

ŠTRTÁ VEĽKONOČNÁ 

NEDEĽA 

Na úmysel 
 
Za veriacich 

7.00 
 

10.00 
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DEŇ LITURGICKÝ KALENDÁR ÚMYSEL SV. OMŠE ČAS 
SV. 
SPOVEĎ 

INÉ PODUJATIE 

PONDELOK 

11. 4. 16 

SV. STANISLAV, BISKUP A MUČENÍK, 
SPOMIENKA 

  
 

  

UTOROK 

12. 4. 16 

FÉRIA Za zdravie Marty 
18.00 17.30 

 

STREDA 
13. 4. 16 

SV. MARTIN I., PÁPEŽ A MUČENÍK, 
ĽUBOVOĽNÁ SPOMIENKA 

 
  

 

ŠTVRTOK 

14. 4. 16 

FÉRIA + Anton Chyla (1.výr.) 
18.00 17.30 

 

PIATOK  

15. 4. 16 

FÉRIA  
  

 

SOBOTA   

16. 4.  16 

FÉRIA      
 

NEDEĽA 
17. 4. 16 

ŠTRTÁ VEĽKONOČNÁ  Na úmysel 8.30 
 

 

Oznamy Štvrtá veľkonočná nedeľa je nedeľou Dobrého Pastiera, dňom modlitieb za kňazské 

a rehoľné povolania. Na budúcu nedeľu je zbierka na seminár a bohoslovcov. 
 Od 11. J 17. apríla 2016 sa uskutočňuje týždeň modlitieb za duchovné povolania. Prosme Pána 

žatvy, aby poslal robotníkov do svojej vinice.  

 Kňazský seminár biskupa Jána Vojtaššáka v Spišskej Kapitule oznamuje, že na Štvrtú veľkonočnú 

nedeľu – 17. apríla 2016 organizuje Deň otvorených dverí. Slávnosť sa začne svätou omšou v 

katedrále o 9.00 h. Program je na nástenke. 

 Sprevádzajme modlitbou deti našej farnosti v ich bezprostrednej príprave na prvé sv. prijímanie!  
 V sobotu 16.4.2016 sa uskutoční v mimoriadnom roku Milosrdenstva púť námestovského 

a zákamenského dekanátu do diecéznej svätyne Božieho milosrdenstva v Smižanoch. Program púte 

je na nástenke a na našej internetovej stránke. Záujemci nech sa prihlásia v sakristii. Program 

začne príchodom pútnikov o 14,30 hod. a programom. Sv. omša bude o 18.00 hod. vysielaná 

v priamom prenose v Rádiu LUMEN.  
 V sobotu sv. omša vo Vasiľove nebude, nakoľko ideme na púť do Smižian. Tí, čo zostávate doma, 

spojte sa s nami v počúvaní sv. omše o 18.00 hod. cez Rádio LUMEN 

 Upratovanie  kostola:   Babín :    č. d.     137 - 159   

                Vasiľov: Anna Škombárová, Štefánia Bereňová, Katarína Škombárová. 

    Mária Obrtáčová, Jana Maťovčíková, Margita Bereňová   

Týždeň  15. DNES:TRETIA VEĽKONOČNÁ  11. 4. 2016 –  17. 4. 2016 



 

 Sviatosť manželstva chcú prijať:  

      Vladimír  KUTLÁK, syn + Jozefa a Margity rod. Berdisovej, narodený – Trstená a býv. – Oravská Polhora 

      a Monika ADAMICOVÁ, dcéra Františka a Eriky rod. Graňákovej, narodená – Dol. Kubín a býv.- Babín 

  Ohlasujú sa 2. raz 
Ján Kotúľ, syn Jána a Ľudmily rod. Kupčovej, narodený – Dolný Kubín a bývajúci – Vasiľov 

a Mária Ťasnochová, dcéra Jána a Ľudmily rod. Hojovej, narodená – Dolný Kubín a bývajúca-Hruštín 

  Ohlasujú sa 1. raz 

 

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

Želám Vám radostné prežívanie  nedele a požehnanie do nového týždňa ! 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Zamyslenie na 19. týždeň Roku milosrdenstva 

BRÁNA MILOSRDENSTVA V POKÁNI I. 

Svätý rok milosrdenstva je nadovšetko časom obrátenia a zmierenia. Práve sviatosť 
pokánia a zmierenia je tou najdôležitejšou bránou, cez ktorú možno vstúpiť do náručia 
milosrdného Otca.  

Púť Svätým rokom je teda hlavne cestou pokánia, nápravy nášho života. Svätý Otec v 
bule Misericordiae vultus osobitným spôsobom vyzýva veriacich na pokánie a zmierenie. Sv. 
Ján Pavol II. má jednu prekrásnu vetu: „Nikto nech sa v tomto Jubilejnom roku nevyhýba Ot-
covmu objatiu.” (IM,11) Dotýka sa tak myšlienky, ktorú vyjadril Pán Ježiš v podobenstve o 
márnotratnom synovi a milosrdnom otcovi. Otec otvára náruč márnotratnému synovi, ktorý sa 
vracia. Otvorená náruč a objatie je znak odpustenia.  

Naše pokánie je predovšetkým návratom k milosrdnému Otcovi z poblúdenia hriechu. 
Deje sa to vo sviatosti zmierenia. V pristupovaní ku sviatosti pokánia sme mnohí upadli do po-
vrchnosti, na sviatosť pokánia chodíme, ale náprava života nenastáva. Zdráhame sa nechať ob-
jať Otcom, pritúliť sa k nemu a zostať pri ňom. Nielen navonok, vonkajším obradom, ale vnú-
torne priľnúť k Bohu srdcom a zaľúbiť si ho. Zaľúbiť si Boha je začať pohŕdať svetom, podľa 
rady svätého Jána apoštola: „Nemilujte svet, ani to, čo je vo svete. Ak niekto miluje svet, nie 
je v ňom Otcova láska. Veď nič z toho, čo je vo svete, ani žiadostivosť tela ani žiadostivosť 
očí ani honosenie sa bohatstvom nie je z Otca, ale zo sveta. A svet sa pominie, aj jeho 
žiadostivosť. Kto však plní Božiu vôľu, ostáva naveky.” (1 Jn 2, 15-17) Je to návod na pravé 
pokánie, aké nám treba robiť vo Svätom roku milosrdenstva. 

V opravdivom pristupovaní k svätej spovedi to najpodstatnejšie je zamilovať si Boha a zo-
škliviť si hriech. Nešťastie veriacich v našej dobe je v tom, že koketujú so svetom. Radi by 
sme mali aj Pána Boha, zachovávame isté náboženské prejavy, napríklad chodenie do kostola, 
sem tam sa aj modlíme, ale pokukujeme aj za tým, čo je vo svete, po štýle života bez Boha. 
Naše srdce je akoby rozdelené. Nevernosť nášho srdca je v tom, že sa nám páči svet a jeho 
hriech, ponúkaný a praktizovaný na mnohoraký spôsob. Svätý Ján vypočítava tri korene hrie-
chu, ktorý je vo svete: žiadostivosť tela, žiadostivosť očí a honosenie sa bohatstvom. 

My kresťania, čo sme uverili v Krista a cez neho v lásku Otca a v moc Ducha Svätého, od-
mietame svet, jeho štýl, spôsob života, jeho ponuky, jeho hriech. Úzkostlivo sa chránime toho, 
čo je vo svete. Poblúdenie v hriechu je vlastne ponoriť sa do spôsobu života sveta a jeho 
hodnotového systému. V tomto tkvie márnotratníctvo človeka. Márnotratník je zhýralec, ktorý 
si užíva. Tak stratil majetok ducha a preto sa stal bedárom. Jeho návrat k otcovi znamenalo 
zanechať neviestky, bary a herne, štýl života vo svete.  

Svedomie každému človekovi najlepšie hovorí, akým spôsobom sa previnil proti Bohu, 
poškodil seba, blížnych, Cirkev, keď si osvojil nejaké spôsoby života vo svete. 

Vo Svätom roku milosrdenstva sa nám treba vrátiť do náručia Otca a zanechať svet aj s 
jeho bláznovstvom, s jeho nezmyselnosťou a s jeho zlobou. Takéto pokánie je programom na 
Svätý rok milosrdenstva. Nemožno milovať aj Boha aj svet. Ježiš to veľmi zrozumiteľne vyslo-
vil: „Nik nemôže slúžiť dvom pánom; pretože buď jedného bude nenávidieť a druhého milovať, 
alebo jedného sa bude pridŕžať a druhým bude opovrhovať. Nemôžete slúžiť aj Bohu aj ma-
mone.” (Mt 6, 24)  

Pokánie nám treba chápať ako zmenu orientácie, zmenu štýlu života, nášho smerovania.    
Z takéhoto chápania pokánia potom pochádza naše konkrétne pokánie, naše jednotlivé kroky 
odvrátenia sa od konkrétnych hriechov, ktoré sú ovocím a dôsledkom nesprávnej koncepcie ži-
vota. 

Viera v Božie milosrdenstvo je inšpiráciou pre opravdivé pokánie a povzbudenie do všet-
kých našich zápasov so zlom a hriechom. Podnecuje nás k ľútosti a k skutočnému obráteniu. 
Nielen znepokojuje naše svedomie, ale zároveň do duše vlieva pokoj a vnútornú útechu, ktorú 
dáva človekovi vedomie, že nás Boh nevýslovne miluje.  

Mons. Pavol Janáč 



DDDOOOBBBRRRÝÝÝ   PPPAAASSSTTTIIIEEERRR   
„Ja som dobrý pastier. Dobrý pastier položí svoj život 

za ovce.“ (Jn 10, 11) 

Biblický výraz „dobrý pastier“ je obrazné pomenovanie 
Ježiša Krista. Vyjadruje hĺbku Kristovho vzťahu voči nám, 
jeho starostlivú lásku k nám. Obsahuje hneď niekoľko 
myšlienkových obsahov. Je to výpoveď o Kristovi a jeho 
vzťahu k nám, ale zároveň aj slovo o našom postoji voči 
nemu. 

Ako budúceho dobrého pastiera predstavujú Pána Ježiša 
aj proroci. Nadovšetko prorok Ezechiel o ňom napísal: „Hľa, 
ja vyhľadám svoje ovce a ujmem sa ich. Ako sa pastier ujíma 
svojho stáda, keď príde medzi svoje rozptýlené ovce, tak sa 
aj ja postarám o svoje ovce a vyslobodím ich zovšadiaľ, kam 
sa rozpŕchli v oblačnom a hmlistom čase. ... Ja sám budem 
pásť svoje ovce, ja im dám odpočinok, hovorí Pán Boh. 

 Stratené vyhľadám, rozptýlené privediem naspäť, zranené obviažem, slabé posilním, tučné 
a silné ochránim a budem ich pásť svedomito.“ (Ez 34, 11, 15-16) 

Prekrásna je starozákonná báseň o Kristovi - dobrom pastierovi, ktorá sa často ozýva aj v 
našej liturgii: žalm o dobrom pastierovi: „Pán je môj pastier, nič mi nechýba: pasie ma na zele-
ných pašienkach. Vodí ma k tichým vodám, dušu mi osviežuje. Vodí ma po správnych chodníkoch 
verných svojmu menu.“ (Ž 23, 1-3) Aj na mnohých iných miestach Starého zákona sa uvádza 
toto obrazné pomenovanie budúceho Záchrancu - Krista Vykupiteľa. 

Pán Ježiš si toto prorocké označenie a pomenovanie osvojil a sám sa s ním úplne stotožnil. 
Seba samého vyhlásil za dobrého pastiera. Svedectvo o tom vydáva evanjelium: „Ja som dobrý 
pastier. Dobrý pastier dá život za ovce. Nájomník a ten, čo nie je pastierom a ovce nie sú jeho, 
opúšťa ovce a uteká, keď vidí prichádzať vlka, a vlk ich trhá a rozháňa. Veď je nádenník a 
nezáleží mu na ovciach. Ja som dobrý pastier. Poznám svoje a moje poznajú mňa, ako mňa po-
zná Otec a ja poznám Otca. Aj svoj život položím za ovce. Mám aj iné ovce, ktoré nie sú z 
tohto ovčinca. Aj tie musím priviesť a budú počuť môj hlas; a bude jedno stádo a jeden pas-
tier.“ (Jn 10, 11-16) 

Aj v iných podobenstvách zaznieva táto myšlienka o Kristovej láske k nám obrazne vyjad-
rená podobenstvom o Dobrom pastierovi. Napríklad v podobenstve o stratenej ovečke čítame: 
„Ak niekto má sto oviec a jedna z nich sa mu stratí, nezanechá tých 99 na púšti a nepôjde za 
stratenou, kým ju nenájde? A keď ju nájde, vezme si ju s radosťou na plecia. Len čo príde do-
mov zvolá priateľov i susedov a povie im: „Radujte sa so mnou, lebo som našiel stratenú ovcu.“ 
(Lk 15, 2-5)  

Meno Dobrý pastier, ktoré dávame Kristovi, rozpráva nielen o jeho nevýslovnej láske k 
nám, o jeho starostlivosti a ochrane, ktorú nám ustavične poskytuje. Toto meno hovorí veľkú 
pravdu aj o nás a o našom vzťahu ku Kristovi. Ako Kristus je obrazne Dobrým pastierom, tak 
my sme zasa jeho duchovné ovečky - Božie stádo. Ako sa o nás zodpovedne a láskavo stará, tak 
my, jeho ovečky, sa s dôverou túlime k nemu a ideme vždy, za každých okolností, za ním. „Za 
cudzím nepôjdu, ba ujdú od neho, lebo cudzí hlas nepoznajú.“ (Jn 9, 5)  

Pán Ježiš svoju pastiersku lásku a starostlivosť o nás veriacich zveril pápežovi, biskupom a 
kňazom. Oni všetci sa v Kristovom mene  o nás starajú a vedú nás po ceste spásy. V nich je prí-
tomný on sám - náš Dobrý pastier. Preto aj náš vzťah k ním je výrazom nášho postoja ku Kris-
tovi, ktorého medzi ľuďmi sprítomňujú a zastupujú. Najdôležitejšie sú dôvera a prítulnosť ku 
kňazom. Ak nás chce svet odviesť od Krista, tak najprv sa usiluje vzbudiť v nás nedôveru v 
kňazov, odcudziť nás od nich. „Udriem pastiera a ovce sa rozpŕchnu.“ (Jn 14, 27)  

Mons. Pavol Janáč 


