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DEŇ LITURGICKÝ KALENDÁR ÚMYSEL SV. OMŠE ČAS SV. 
SPOVEĎ 

INÉ PODUJATIE 

PONDELOK 

25. 4. 16 

SV. MAREK, EVANJELISTA, SVIATOK + Marek Kotúľ (30.deň) 
18.00 17.30 

 

UTOROK 

26. 4. 16 

FÉRIA  
  

 

STREDA 
27. 4. 16 

FÉRIA +Vendelín Gočala, rod. 

Matigantova, Kurčinova 
18.00 17.30 

 

ŠTVRTOK 

28. 4. 16 

SV. PETER CHANEJ, KŇAZ A MUČENÍK, 
ĽUBOVOĽNÁ SPOMIENKA    

 

PIATOK  

29. 4. 16 

SV. KATARÍNA SIENSKÁ, PANNA 

A UČITEĽKA CIRKVI, PATRÓNKA 

EURÓPY 

+Marek Frčo, rod. Frčova, 

Adamicova, Svýbova 18.00 17.30 
 

SOBOTA   

30. 4.  16 

SV. PIUS V., PÁPEŽ, ĽUBOVOĽNÁ 

SPOMIENKA      

NEDEĽA 
1. 5. 16 

ŠIESTA 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 

25. 4. 16 

SV. MAREK, EVANJELISTA, SVIATOK   
 

  

UTOROK 

26. 4. 16 

FÉRIA + Ján, Mária Kotúľ, Matej 

Zuzana Kupčo, Martin 18.00 17.30 
 

STREDA 
27. 4. 16 

FÉRIA  
  

 

ŠTVRTOK 

28. 4. 16 

SV. PETER CHANEJ, KŇAZ A MUČENÍK, 
ĽUBOVOĽNÁ SPOMIENKA 

+ Florián Kotúľ a Karol 

Pepucha  18.00 17.30 
 

PIATOK  

29. 4. 16 

SV. KATARÍNA SIENSKÁ, PANNA 

A UČITEĽKA CIRKVI, PATRÓNKA 

EURÓPY 

 
  

 

SOBOTA   

30. 4.  16 

SV. PIUS V., PÁPEŽ, ĽUBOVOĽNÁ 

SPOMIENKA  
Poďakovanie za  

dobrovoľných  hasičov 
16.00   

 

NEDEĽA 
1. 5. 16 

ŠIESTA VEĽKONOČNÁ 

NEDEĽA 

Na úmysel 8.30 
 

 

Oznamy Dnes o 14.00 hod. je katechéza pre rodičov prvoprijímajúcich detí z Babína. 

 Zbierka na seminár a bohoslovcov minulú nedeľu bola 498,- €. Babín – 290,- €, Vasiľov 208,-€. 
 

 Dnes je zbierka pre Ukrajinu vyhlásená Svätým Otcom na dnešnú nedeľu, 24. apríla 2016. 
 

 V sobotu vo Vasiľove bude sv. omša o 16.00 hod.  pri ktorej požehnáme hasičské auto.  
 

 Upratovanie  kostola:   Babín :    č. d. 179 - 190      
                              Vasiľov:  Anna Baraniaková, Monika Graňáková, Alena Tomčíková, 

  Mariana Graňáková, Andrea Gemeľová, Helena Kotúľová 

 Sviatosť manželstva chcú prijať:  

Michal Gábor, syn Jána a Terézie rod. Líškovej, narodený – Dolný Kubín a bývajúci – Babín 

a Martina Kordiaková, dcéra Pavla a Viery rod. Klepkoňovej, narodená – Trstená a bývajúca- Tvrdošín 
  Ohlasujú sa 1. raz 
 

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. a 2. raz 
  

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



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. a 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 3. 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 3. 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 21. týždeň Roku milosrdenstva 

BRÁNA MILOSRDENSTVA K ODPUSTKOM I. 

Medzi najvýraznejšie znaky slávenia Svätého roku milosrdenstva podľa buly Misericor-

diae vultus patrí putovanie, ktoré má mať charakter pokánia - kajúcnosti. Už podľa prastarej 

cirkevnej tradície veriaci putovali s námahou a vypätím síl v duchu pokánia za hriechy do Svä-

tej zeme alebo do Ríma k hrobom apoštolov. A táto púť bola potom korunovaná zvláštnou 

Božou milosťou - získaním úplných odpustkov. Od samého začiatku slávenia Jubilejných - svä-

tých rokov (v roku 1300 bol prvý Jubilejný rok) sa spájalo slávenie s putovaním a získavaním 

odpustkov. V tomto Roku milosrdenstva je to hlavne putovanie cez Svätú bránu milosrdenstva 

a konanie telesných i duchovných skutkov milosrdenstva.  

Čo sú vlastne odpustky? Pre porozumenie výrazu „odpustky” je potrebné vedieť, čo je 

odpustenie. Od neho je tento výraz odvodený. Keď konáme pokánie, vyznávame svoje hriechy a 

ich ľutujeme, získavame odpustenie svojich hriechov vo sviatosti pokánia. Vtedy sa nám od-

púšťa vina hriechov aj večný trest za ne, ak sme sa dopustili ťažkých hriechov, ale po odpus-

tení vín zostáva ešte čiastka dočasných trestov za hriechy už odpustené. To je rozdiel medzi 

krstom a pokáním. V krste sa nám odpúšťajú (keby sme pristupovali ku krstu v dospelosti) 

všetky hriechy aj všetky tresty za ne. Ale keď sa dopustíme hriechu po krste a pristupujeme 

k sviatostnému zmiereniu, odpúšťajú sa nám všetky hriechy, za predpokladu, že je spoveď 

platná. Odpúšťa sa nám večný trest za hriechy, ale iba časť časného trestu. Zostáva nám ešte 

dlžobný úpis trestov za hriechy hoci odpustené, ktoré si musíme odpykať. Buď trápením v na-

šom pozemskom časnom živote, to sú choroby, utrpenia a všelijaké nešťastia, alebo 

očistcovým trestom po smrti. 

Dočasné tresty za hriechy už odpustené si odčiňujeme, ak trpezlivo, v pokore a v kajúc-

nosti znášame životné ťažkosti alebo sme horliví v dobročinnosti a v milosrdnej láske k blíž-

nym. Svätý Peter apoštol napísal: „Láska zakrýva množstvo hriechov.” (1 Pt 4, 8) Iná forma 

zbavenia sa týchto dlhov - trestov dočasných trestov za odpustené viny je získavanie odpus-

tkov.  

Odpustky sú teda odpustenie časného trestu za hriechy už odpustené. Môžeme ich zís-

kať pre seba alebo ich získavame a aplikujeme pre duše zosnulých, aby sme ich vyslobodili z 

očistca. Svätý Otec je najvyšší zástupca Krista, má moc kľúčov, má moc zviazať na zemi, čo 

bude zviazané na nebi a má moc rozviazať na zemi, čo bude rozviazané aj v nebi. A preto on 

môže udeliť amnestiu, môže udeliť omilostenie z časných trestov, ktoré si za svoje hriechy 

zasluhujeme. Pri vyhlasovaní odpustenia časných trestov Cirkev čerpá z nekonečných zásluh 

Ježiša Krista, Panny Márie a všetkých svätých. To je vlastne podstata udelenia odpustkov. Od-

pustky sú naozaj ako veľká Božia amnestia. Vo Svätom roku milosrdenstva sa táto amnestia vy-

hlasuje osobitným spôsobom, lebo sú to dni pokánia a návratu k Bohu.  

Vyplýva to z biblického textu, podľa ktorého sa v Cirkvi zakorenila obyčaj milostivých ro-

kov. Keď Pán Ježiš vošiel do Nazaretskej synagógy, hovoril: „Duch Pána je nado mnou, lebo ma 

pomazal, aby som hlásal evanjelium chudobným. Poslal ma oznámiť zajatým, že budú prepus-

tení, a slepým, že budú vidieť; utláčaných prepustiť na slobodu a ohlásiť Pánov milostivý rok.” 

(Lk 4, 18 -19) 

Všetky tieto znaky počínania Krista - Božieho služobníka - vlastne nesie aj Svätý rok 

milosrdenstva. Je to ohlásený rok zvláštnych milostí a oslobodenia. Preto aj pápež zo svojej 

najvyššej moci pastiera Cirkvi udeľuje túto Božiu amnestiu, tento pardon na tresty, ktoré si 

za svoje hriechy zasluhujeme. 
Mons. Pavol Janáč 



 (24. apríla 2016 – piata veľkonočná nedeľa) 

DEŇ MILOSRDENSTVA BIRMOVANCOV 

Na dnešnú Piatu veľkonočnú nedeľu Svätý Otec František určil ako Deň milosrdenstva pre chlapcov 
a dievčatá - birmovancov. Jestvuje hneď viacero dôvodov hovoriť o birmovancoch vo vzťahu k Božiemu 
milosrdenstvu. Prvým je skutočnosť, že aj sviatosť birmovania je darom nevýslovného Božieho milosrdenstva. To-
uto sviatosťou dostávame Ducha Svätého a jeho dary na posilnenie krstnej viery. Voláme ju aj sviatosť kresťan-
skej dospelosti, lebo ňou sa pokrstený stáva zodpovedný za bratov a činný v spoločenstve veriacich.  

Keď hovoríme o birmovancoch máme na mysli dve skupiny kresťanov: tí, ktorí ho majú prijať, i tí, čo túto 
sviatosť už prijali.  V prvom rade birmovancami sú chlapci a dievčatá – naša mládež v Cirkvi, ktorá sa na prijatie 
sviatosti kresťanskej dospelosti ešte len pripravuje a ktorá prijatím sviatosti birmovania dovŕši svoje zasvätenie 
do kresťanské spoločenstva. V tomto zmysle sú naši mladí – kandidáti birmovania – predmetom našej milosrdnej 
lásky. Všetko, čo sa týka ich prípravy, formácie a výchovy považujme za ozajstnú službu milosrdenstva voči ním.  

K tejto službe milosrdenstva voči birmovancom sú na prvom mieste pozvaní ich vlastní rodičia, ale aj krstní 
rodičia, ktorí sa pri krste zaviazali pomáhať rodičom pri uvádzaní detí od života viery. Patria tu aj birmovní rodi-
čia, ktorých si za pomocníkov volia samotní birmovanci.  Uskutočňovateľmi milosrdenstva voči birmovancom sú aj 
naši kňazi, katechéti, ale aj celá farská pospolitosť, ktorá ich sprevádza príkladom a modlitbami a pomáha im 
dozrievať vo viere a láske.  

Mladí kresťania dozrievajú vo viere pod vplyvom Ducha Svätého, ktorého dostávajú vo sviatosti birmovania. 
Pán Ježiš prisľúbil: „Keď zostúpi na vás Svätý Duch, dostanete silu a budete mi svedkami v Jeruzaleme i v celej 
Judei aj v Samárii a až po samý kraj zeme.“ (Sk 1, 8) Túto sviatosť považujeme za doplnok krstu. V nej sa ďalej 
rozvíja a zdokonaľuje dielo Kristovho vykúpenia, ktoré v nás začalo krstom. 

Birmovanie je sviatosť, v ktorej dostáva pokrstený Ducha Svätého a jeho dary. V nej ho Duch Svätý pre-
tvára na zrelého – dospelého kresťana. Udeľuje posilu nebojácne vyznávať a šíriť svoju vieru. V birmovaní dostá-
vame aj nezmazateľný znak. Ním sa dokonalejšie zjednocujeme s Kristom – Veľkňazom a získavame plnšiu účasť 
na všeobecnom – kráľovskom kňazstve. Tak nás táto sviatosť dokonalejšie pripodobňuje Kristovi a plnšie zapája 
do života a poslania Cirkvi. 

Dozrievanie birmovancov vo viere je výsledkom spolupráce s Duchom Svätým. Pričiňujeme sa oň modlitbami 
a sebavýchovou. Dospelosť vo viere sa prejavuje ponajprv samostatnosťou. To je vtedy, keď si počíname podľa 
vlastného presvedčenia a svedomia. Zrelosť našej viery sa uplatňuje najmä zodpovednosťou. Dospelým 
kresťanom je ten, čo si plne uvedomuje svoju zodpovednosť za duchovné hodnoty, hlavne za večný život svoj a 
druhých. 

Druhý dôvodom, pre ktorý treba hovoriť o birmovní v súvislosti s Božím milosrdenstvom je skutočnosť, že 
birmovanie po krste plnším spôsobom uschopňuje mladého kresťana konať v Cirkvi a vo svete službu milosrden-
stva voči ľuďom. Birmovanie je akoby vysviacka mladých kresťanov na laických apoštolov. Touto sviatosťou sa 
zasväcujú milosrdnému Kristovi. Dostávajú zároveň od neho poverenie a úlohy v Cirkvi, ktorými uskutočňujú vše-
obecné kňazstvo. Hlavnou úlohou birmovanca je laický apoštolát. V apoštoláte laikov nesmie chýbať milosrdenstvo. 
Ono tvorí podstatnú zložku ich všetkých aktivít pre dobro Cirkvi.  

Apoštolátom sa pričiňujú pobirmovaní kresťania o vzrast a budovanie Kristovej Cirkvi. V birmovaní sa stáva 
birmovanec aj obrancom viery. To znamená, že chráni seba a iných ľudí pred neverou a nástrahami zlého. Duch 
Svätý ich posväcuje aj za Kristových svedkov vo svete. Túto úlohu plníme najmä láskou a dobrým príkladom. Tak 
ukazujeme všetkým ľuďom, aké príjemné je patriť Kristovi a žiť pre neho. 

Konečne chceme teraz hovoriť o treťom dôvode úzkeho vzťahu birmovania a milosrdenstva. Slovo „birmo-
vanci“ sa používa aj na označenie všetkých, čo dávnejšie prijali túto sviatosť. Birmovanie sa prijíma raz navždy 
ako krst, ale to neznamená, že jej udelením všetko skončilo. Birmovanie ako sviatosť pomazania Duchom Svätým 
je sviatosť trvajúca. Má ustavične pôsobiť v našom živote. Aj tento Svätý rok milosrdenstva nech je príležitos-
ťou obnovy povedomia nášho birmovného zasvätenia, milosti Ducha, ktorú sme dostali udelením tejto sviatosti.  

Spoločné slávenie vďaky za dar Ducha Svätého udeleného vo sviatosti birmovania býva na slávnosť Turíc. 
Celá Cirkev si v tento deň bude pripomínať dar Ducha Svätého a každý kresťan, ktorý prijal túto sviatosť, bude 
prežívať vďačnosť a obnovovať svoje birmovné zasvätenie. Všetci pobirmovaní sme boli vysvätení Duchom Svä-
tým na služobníkov milosrdenstva. Najlepšie a najúčinnejšie naplňujeme toto celoživotné birmovné poslanie tak, 
že konáme skutky milosrdenstva. V nich je plnosť toho, k čomu nás poverila Cirkev: apoštolovať, byť svedkami 
Ježiša, byť živým nástrojom Ducha Svätého v diele posvätenia sveta.  

Nech si každý dnes oživí pamiatku prijatia tejto sviatosti a nech ďakuje za dar Ducha Svätého. Táto spo-
mienka ma prijatie sviatosti birmovania nech v nás vyústi do oživenia a obnovy nášho birmovného zasvätenia. 
Táto obnova spočíva v ochote žiť pre Cirkev a pracovať pre ňu. Celoživotné birmovné poslanie spočíva v tom, že 
sme apoštolmi - šíriteľmi Kristovej pravdy a dobra; strážcami duchovných hodnôt; svedkami Krista vo svete. „Vy 
ste soľ zeme. Ak soľ stratí chuť, čím ju osolia? Už nie je na nič, len ju vyhodiť von, aby ju Ľudia pošliapali. Vy 
ste svetlo sveta. Mesto postavené na návrší sa nedá ukryť. Ani lampu nezažnú a nepostavia pod mericu, ale na 
svietnik, aby svietila všetkým, čo sú v dome. Nech tak svieti vaše svetlo pred ľuďmi, aby videli vaše dobré 
skutky a oslavovali vášho Otca, ktorý je na nebesiach.“ (Mt 5, 13 – 16) Žiť sviatosť birmovania znamená pre 
kresťana úsilie o to, aby bol soľou zeme, kvasom ľudstva a svetlom sveta.  

Mons. Pavol Janáč  
 


