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DEŇ LITURGICKÝ KALENDÁR ÚMYSEL SV. OMŠE ČAS SV. 
SPOVEĎ 

INÉ PODUJATIE 

PONDELOK 

18. 4. 16 

FÉRIA + František Jurky, rod. 

Jurkyova, Bohucka 18.00 17.30 
 

UTOROK 

19. 4. 16 

FÉRIA  
  

 

STREDA 
20. 4. 16 

FÉRIA Za ružu Márie Gočalovej 
18.00 17.30 

 

ŠTVRTOK 

21. 4. 16 

FÉRIA 
   

 

PIATOK  

22. 4. 16 

FÉRIA  + rod. Adamicova, 

Kutlákova 
18.00 17.30 

 

SOBOTA   

23. 4.  16 

SV. VOJTECH, BISKUP A MUČENÍK, 
SPOMIENKA Sobášna sv. omša 15.00  

Sobáš Kutlák - 

Adamicová 

NEDEĽA 
24. 4. 16 

PIATA 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 

18. 4. 16 

FÉRIA   
 

  

UTOROK 

19. 4. 16 

FÉRIA + rod. Genšorikova, 

Škombárova  18.00 17.30 
 

STREDA 
20. 4. 16 

FÉRIA  
  

 

ŠTVRTOK 

21. 4. 16 

FÉRIA  + rod. Chylova, Vlžákova 
18.00 17.30 

 

PIATOK  

22. 4. 16 

FÉRIA  
  

 

SOBOTA   

23. 4.  16 

SV. VOJTECH, BISKUP A MUČENÍK, 
SPOMIENKA 

+ rod. Hnojčíkova, 

Kotúľova, Karol Pepucha 
18.00  17.30  

 

NEDEĽA 
24. 4. 16 

PIATA VEĽKONOČNÁ 

NEDEĽA 

Na úmysel 8.30 
 

 

Oznamy  

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

povolania. Dnes je zbierka na seminár a bohoslovcov. Za milodary Pán Boh zaplať. 

 
 Apoštolská nunciatúra na Slovensku oznámila, že Svätý Otec František vyhlásil zbierku pre potre-

by Ukrajiny, ktorá sa má uskutočniť vo všetkých katolíckych kostoloch Európy v nedeľu, 24. apríla 

2016. 

 

 Sprevádzajme modlitbou deti našej farnosti v ich bezprostrednej príprave na prvé sv. prijímanie!  
 

 Upratovanie  kostola:   Babín :    č. d.     160 - 177   

                              Vasiľov:  Zuzana Kotúľová, Monika Romanová, Viera Hnojčíková 

  Magdaléna Špaglová, Katarína Kubinová, Eva Jurkyová 

 Sviatosť manželstva chcú prijať:  

Jakub HAJDÚCH, syn Františka a Viery rod. Kantárikovej, narodený – Dolný Kubín a bývajúci-Chlebnice 
a Miroslava NUTTOVÁ, dcéra Jozefa a Štefánie rod. Durčákovej, narodená – Dol. Kubín a býv.- Babín 

  Ohlasujú sa 1. raz 

Týždeň  16. DNES:ŠTVRTÁ VEĽKONOČNÁ  18. 4. 2016 –  24. 4. 2016 



 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 3. raz 

 

Peter VOJTAŠÁK, syn Karola a Ireny rod. Staššovej, narodený – Námestovo a bývajúci- Námestovo 
a Mariana VOŠKOVÁ, dcéra Jozefa a Marty rod. Žatkulákovej, narodená – Dol.Kubín a bývajúca Vasiľov 

  Ohlasujú sa 1. 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 2. raz 

 

Štefan Pindiak, syn + Štefana a Ľudmily rod. Žofajovej, narodený - Dolný Kubín a bývajúci – Vasiľov 

a Daniela Bartkovjaková, dcéra Jozefa a Bernardíny rod. Žofajovej, nar. – Dolný Kubín a býv.- Or.Veselé 

  Ohlasujú sa 1. a 2. 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 20. týždeň Roku milosrdenstva 

BRÁNA MILOSRDENSTVA V POKÁNI II. 

Sv. Ján Pavol II. v súvislosti s dobrom pokánia častejšie pripomínal potrebu očistenia a oživenia 
pamäte. Každý z nás má svoju vlastnú históriu, svoj vlastný životný dejepis. Miestami je pošramotený. 
Naša pamäť je niekedy zaťažená tmavými škvrnami, niekedy sú to priam krvavé machule. Keď sa 
zadívame do svojho minulého života od detstva, cez mladosť, cez zrelý stredný vek i starobu, 
zisťujeme, že je čo očisťovať, naprávať a odčiňovať. Je tu Svätý rok milosrdenstva, kedy si máme 
očistiť vlastnú osobnú pamäť. Odstrániť z našej pamäte to, čo sme v minulosti pokazili. Je to čas ná-
vratu aj k svojim životným začiatkom, k veku, keď sme boli ešte dobrí.  

Účinným nástrojom Božieho milosrdenstva na očistenie našej vlastnej pamäte je generálna svätá 
spoveď. Všeobecná svätá spoveď je taká, pri ktorej skúmame celý náš život, ľutujeme a vyznávame 
hriechy z celého minulého života, prípadne z jeho jednotlivých úsekov. Tak si očistíme svoju pamäť 
pred Bohom aj pred ľuďmi. Dávne prečiny a neprávosti, ktoré sme vtedy možno ani tak nebrali celkom 
vážne, môžu byť príčinou vnútornej rozorvanosti a duchovného nepokoja. Generálna svätá spoveď sa 
robí iba po solídnej a dôkladnej príprave, vážnom a hĺbkovom spytovaní svedomia. 

Pokánie ako očisťovanie pamäte má aj spoločenský rozmer. Očistiť pamäť znamená ešte aj 
pokánie celého spoločenstva, zmierenie skupín, zmierenie jedných s druhými, ba priam celých národov. 
Treba očistiť pamäť, konať pokánie aj za to, čo sme pokazili v minulosti, dávnejšej histórii. Treba si 
priznať, že sme urobili chyby spoločne ako národ, či skupiny. Pokánie je aj v tom, že sa vieme 
ospravedlniť za chyby minulosti. Sám sv. Ján Pavol II. pred Veľkým jubileom 2000 vo vianočnom 
posolstve 1999 vyjadril ospravedlnenie za chybné kroky, ktoré Cirkev urobila vo svojej dlhej histórii. 
Jestvujú ešte nezahojené rany, napríklad od reformácie. Nie vždy sme riešili problém rozdelenia 
správne a s láskou. Nakopilo sa mnoho predsudkov na obidvoch stranách, aj u katolíkov aj u odlúčených 
bratov. Pokánie v tomto zmysle je odstraňovanie predsudkov a priblíženie jedných k druhým v duchu 
ekumenizmu. Treba očistiť na našej minulosti, dávnej i blízkej, aj škvrnu národnostných treníc a 
predsudkov. 

Očistenie pamäti treba rozumieť aj tak, že sa máme rozpamätať na Božie dary, na Božiu lásku, na 
veľké Božie činy, ktoré sprevádzajú v histórii jednotlivca aj celé skupiny a národy. Nesmieme zabud-
núť na veľké Božie činy, na dotyky Božej lásky a milosrdenstva, ktorých sa nám dostalo jednotlivým i 
spoločne všetkým. Čo všetko sme zažili aj my Slovania od čias svätých Cyrila a Metoda - našich viero-
zvestov?! Očistime si pamäť zaťaženú chybami a zabúdaním. Oživme si v pamäti všetko to, čo nám Boh 
dal. Aj zábudlivosť na Božie dobrodenia je hriešna a trestuhodná. Vo Svätom roku milosrdenstva na-
viažme na prekrásne dedičstvo otcov, svätého Cyrila a Metoda a sledujme tú niť Božej lásky, ako sa 
preplieta našimi dejinami až do súčasnej doby. Spoznajme aj na histórii národa, ako nás Boh veľmi 
miluje a ako nám dosvedčuje, že sme mu vzácni.  

Naše pokánie v roku milosrdenstva má byť aj konkrétnym a praktickým zmierením, zblížením sa 
aj s ľuďmi. Myslime tu na zmierenie s ľuďmi, ktorí žijú vedľa nás a s ktorými máme možno 
nedokončené veci, nevyrovnané účty a nevyjasnené vzťahy. Ide najmä o narušené vzťahy pre 
nešťastnú mamonu - majetky. Svätý rok milosrdenstva je časom vyrovnávania účtov, praktického a 
konkrétneho zmierenia. Pokánie je hlavne zadosťučiňovanie spravodlivosti jedných voči druhým. 

Spravodlivosť medzi ľuďmi sa nastoľuje vrátením a vynáhradou, ale aj veľkodušným odpúšťaním 
dlhov. Buďme pripravení nielen byť ochotní vrátiť, či poprosiť o prepáčenie a odpustenie dlhov, ale aj 
veľkodušní a schopní tým, čo nemajú možnosť vyrovnania, aj odpustiť. Pomôžme bratom zhodiť zo seba 
jarmo dlhu a naštrbenej spravodlivosti. Aj my môžeme v malých rozmeroch vyrovnať otázky spravodli-
vosti, ktoré nás zaťažujú. Keď je to možné vrátením a vynáhradou, alebo aspoň zmiernením alebo 
odpustením dlhu. O nič neprídu tí, čo sú veľkodušní a čo vedia odpustiť dlhy, zrieknuť sa svojich 
nárokov. Boh im to vynahradí svojim požehnaním. Môže to byť zároveň aj účinný spôsob odčiňovania 
starých hriechov a konania pokánia.  

K zmiereniu medzi ľuďmi a odpúšťaniu nás pohýna Kristova láska. K takémuto prístupu riešenia 
narušenej spravodlivosti nás povzbudzuje aj skúsenosť zo slávenia jubilejných rokov v dejinách spásy 
Starého zákona. So zreteľom na večnosť, so zreteľom na Otca, bohatého na milosrdenstvo, so zrete-
ľom na Krista, ktorý sa všetkého vzdal pre dobro sveta, sme to ochotní robiť aj my. Len si pomyslime, 
čo urobil Kristus, keď vystúpil na kríž! On sa vzdal všetkého pre nás hriešnikov. Takéhoto milosrdného 
Krista prítomnosť na svete oslavujeme! To musí hlboko vniknúť až do nášho srdca, a vtedy bude 
obnova: nastane návrat k Otcovi, zanecháme hriech a zmierime sa s ľuďmi. Vtedy bude koniec starého 
a začiatok nového v nás.  

 
Mons. Pavol Janáč 



 

KŇAZSKÝ SEMINÁR BISKUPA JÁNA VOJTAŠŠÁKA 
Spišská Kapitula 12, 053 04   Spišské Podhradie 

web: www.ks.kapitula.sk, tel.: +421 53 419 41 22, e-mail: rektorat@kapitula.sk  
 

 
Spišské Podhradie, 13. apríla 2016 

Prot. č. 34/2016/KS-R 

 

 

ĎAKOVNÝ LIST NA NEDEĽU DOBRÉHO PASTIERA 
 

 

Drahí spolubratia v kňazskej službe, 

milovaní bratia a sestry! 

 

Dnešná nedeľa nám dáva možnosť zamyslieť sa nad hodnotou daru každého kňazského povolania. 

Privádza nás to k vďačnosti a prosbe. Vďačnosti Bohu za príklad dobrého pastiera v Ježišovi Kristovi, 

vďačnosti kňazom za ich obetavú službu a vďačnosti rodinám i farnostiam, v ktorých kňazské povolania 

vznikajú. 

Hodnotu daru kňaza ako dobrého pastiera lepšie pochopíme, ak si uvedomíme, že keď kňaz ohlasuje 

vieru Cirkvi, to vlastne Kristus sa v ňom prihovára ľudu; keď kňaz múdro vedie jemu zverených veriacich, je to 

Kristus, ktorý vedie svoj ľud; a keď kňaz vysluhuje sviatosti, zvlášť keď slávi Eucharistiu, je to Kristus sám, 

ktorý prostredníctvom svojich služobníkov pracuje na spáse človeka a stáva sa skutočne prítomným vo svete. 

Ťažký by bol život človeka bez kňaza. 

Súčasná doba však odvracia pohľad od týchto duchovných hodnôt a viac sa zameriava na hodnoty 

materiálne, čoho následkom je nárast egoizmu, konzumný spôsob života a strata zmyslu pre obetu a pre veci 

Božie. Zdá sa, že práve takáto mentalita je jednou z príčin, pre ktoré v mnohých veľkých farnostiach našej 

diecézy už celé desaťročia nevznikli kňazské povolania, ba dokonca sú aj také, v ktorých si nikto ani nepamätá 

nejakého kňaza, či bohoslovca z ich farnosti. Vidíme to aj tento rok na rekordne nízkom počte prihlásených do 

kňazského seminára. 

Tieto skutočnosti nás privádzajú k tomu, aby sme ešte naliehavejšie prosili a modlili sa, aby Pán 

neopustil svoj ľud, aby naši kňazi a seminaristi boli vo svojom povolaní upevňovaní, aby svojou horlivosťou 

priťahovali ďalších ku Kristovi, a aby sme všetci vytvárali prostredie, v ktorom povolania vzniknú. Táto 

modlitbová podpora, ktorá bola vždy v živote Cirkvi potrebná, sa dnes javí tak urgentná, ako snáď nikdy 

doposiaľ. A to najmä v našej západnej a zosvetštenej kultúre. Pán povoláva v každej dobe, avšak odpovede sa 

vždy nedočká. Preto treba s väčšou túžbou prosiť: Pane, daj nám kňazov, daj nám svätých kňazov a urob nás 

prístupnými ich náukám! 

Kňazské povolanie má svoju plodnú pôdu predovšetkým v rodine, v rodičovskej láske a prvotnej 

výchove. Tam sa rodí a rastie disponovanosť ku kňazskému povolaniu. Preto chcem z celého srdca poďakovať 

predovšetkým matkám a otcom, rodinám, v ktorých vyrástli naši kňazi a seminaristi. Ďakujem im za to, že 

vytvorili rodinné prostredie viery, v ktorom sa zrodilo kňazské povolanie. Ďakujem zároveň všetkým 

dobrodincom a priaznivcom kňazského seminára a ostávam so všetkými v modlitbách spojený. 

 

 

 
Peter Majda, 
rektor kňazského seminára 

 
 

http://www.ks.kapitula.sk/
mailto:rektorat@kapitula.sk

