
                     PPP RRR OOO GGG RRR AAA MMM    BBB OOO HHH OOO SSS LLL UUU ŽŽŽ III EEE BBB    FFF AAA RRR NNN OOO SSS TTT III    BBB AAA BBB ÍÍÍ NNN    

                  MMIIMMOORRIIAADDNNYY  SSVVÄÄTTÝÝ  RROOKK  MMIILLOOSSRRDDEENNSSTTVVAA  22001166  
UUkkáážž  nnáámm,,  PPaannee,,  ssvvoojjee  mmiilloossrrddeennssttvvoo  aa  ddaajj  nnáámm  ssvvoojjuu  ssppáássuu..  

  

PPOOSSVVÄÄŤŤMMEE  KKAAŽŽDDÝÝ  TTÝÝŽŽDDEEŇŇ  RROOKKUU  MMIILLOOSSRRDDEENNSSTTVVAA  AASSPPOOŇŇ  JJEEDDNNÝÝMM  SSKKUUTTKKOOMM  MMIILLOOSSRRDDEENNSSTTVVAA!!  

FFF aaa rrr sss kkk ýýý    kkk ooo sss ttt ooo lll    ZZZ ooo sss lll aaa nnn iii aaa    DDD uuu ccc hhh aaa    SSS vvv äää ttt ééé hhh ooo    BBB aaa bbb ííí nnn    

DEŇ LITURGICKÝ KALENDÁR ÚMYSEL SV. OMŠE ČAS SV. 
SPOVEĎ 

INÉ PODUJATIE 

PONDELOK 

4. 4. 16 

 
ZVESTOVANIE PÁNA, SLÁVNOSŤ 

Za poďakovanie 80. r. 

Rudolf 
18.00  

 

UTOROK 

5. 4. 16 

SV. VINCENT FERRERA, KŇAZ, 
ĽUBOVOĽNÁ SPOMIENKA 

 
  

 

STREDA 
6. 4. 16 

FÉRIA + Žofia Trnková (30.deň) 
18.00 17.30 

 

ŠTVRTOK 

7. 4. 16 

SV. JÁN KRSTITEĽ DE LA SALLE, 
KŇAZ, SPOMIENKA    

 

PIATOK  

8. 4. 16 

FÉRIA Za ružu Terézie 

Brnkaľákovej 
18.00 17.30 

 

SOBOTA   

9. 4.  16 

FÉRIA 
     

NEDEĽA 
10. 4. 16 

TRETIA 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 

4. 4. 16 

 
ZVESTOVANIE PÁNA, SLÁVNOSŤ 

+ Florián Kovalčík, 

František Bereň a rodičia 

 
17.00 

  

UTOROK 

5. 4. 16 

SV. VINCENT FERRERA, KŇAZ, 
ĽUBOVOĽNÁ SPOMIENKA 

Za zasvätené osoby 

sr.Alenu a Bernardetu 18.00 17.30 
 

STREDA 
6. 4. 16 

FÉRIA  
  

 

ŠTVRTOK 

7. 4. 16 

SV. JÁN KRSTITEĽ DE LA SALLE, 
KŇAZ, SPOMIENKA 

+ Justína Jurkyová  

( 30.deň) 18.00 17.30 
 

PIATOK  

8. 4. 16 

FÉRIA  
  

 

SOBOTA   

9. 4.  16 

FÉRIA + Mária Vydrová  a starí 

rodičia  
18.00 17.30 

 

NEDEĽA 
10. 4. 16 

TRETIA VEĽKONOČNÁ 

NEDEĽA 

Na úmysel 8.30 
  

Oznamy V dnešnú nedeľu je zbierka na pomoc prenasledovaným kresťanom. Pán Boh zaplať. 

 Tretia veľkonočná nedeľa sa na Slovensku slávi aj ako Biblická nedeľa. 

 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.  

 Upratovanie  kostola:   Babín :    č. d.  124 - 136     

                Vasiľov: Emília Kotúľová, Žofia Kytková, Iveta Kytková,  
    Helena Jurkyová, Mária Špaglová, Ľudmila Matisová 

 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 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 ! 

Týždeň  14. DNES:DRUHÁ VEĽKONOČNÁ NEDEĽA  4. 4. 2016 –  10. 4. 2016 



Zamyslenie na 18. týždeň Roku milosrdenstva 

BRÁNA MILOSRDENSTVA V ADORÁCII 

Dobro Eucharistie čerpáme nielen účasťou na svätej omši a častým svätým prijímaním. Sú to 
síce hlavné spôsoby úcty a prežívania viery v eucharistického Krista. Nesmieme však zabudnúť, že Pán 
Ježiš zostáva ustavične medzi nami prítomný aj po skončení svätej omše. Najsvätejšiu Eucharistiu 
uchovávame vo svätostánku nielen preto, aby ju mohli prijímať tí, čo nemali možnosť byť na svätej 
omši a aby sa ňou umierajúci pripravovali a posilnili na cestu do večnosti, ale aj preto, aby sme mohli ku 
Kristovi prichádzať na osobné návštevy, klaňať sa mu a vzývať ho o pomoc a požehnanie.  

Aj pri našich adoráciách Najsvätejšej Eucharistii sa uskutočňuje pohyb cez bránu milosrdenstva. 
My prichádzame k nemu a on prichádza k nám. O tomto pohybe čítame Ježišove slová v evanjeliu: „Kto 
ma miluje, bude zachovávať moje slovo a môj Otec ho bude milovať; prídeme k nemu a urobíme si uňho 
príbytok.“  (Jn 14,23) 

S Eucharistiou môžeme komunikovať aj na diaľku. Každá myšlienka na neho, kdekoľvek sa nachá-
dzame, sa môže stať našou vrúcnou adoráciou. Kresťania ustavične myslia na Krista v Eucharistii. Viera 
a láska nám nedovolí na neho zabúdať. Podnecuje nás k tomu, aby sme na neho mysleli, aby sme ho 
navštevovali v kostole a aby sme celý svoj život prežívali ako ustavičnú adoráciu jeho svätej prítom-
nosti. 

Úcta k Najsvätejšej Eucharistii sa v Cirkvi úzko spája s uctievaním Ježišovho Srdca. Kristus Pán 
si sám želá, aby sme uctievali jeho Najsvätejšie Srdce, ktoré je symbolom jeho milosrdnej lásky k nám 
a prameňom všetkých milostí pre celý svet. Vo svojom evanjeliu upriamil pozornosť na svoje Srdce a 
pozýva nás k nemu, aby sme z neho čerpali posilu a útechu a učili od neho láske. „Poďte ku mne všetci, 
ktorí sa namáhate a ste preťažení, a ja vás posilním. Vezmite na seba moje jarmo a učte sa odo mňa, 
lebo som tichý a pokorný srdcom; a nájdete odpočinok pre svoju dušu. Moje jarmo je príjemné a moje 
bremeno ľahké.“ (Mt 11, 28 – 30) Úcta k Ježišovmu Srdcu je prítomná v Cirkvi cez všetky stáročia. V 
šestnástom storočí dostala výraznejšiu podobu a rozšírila sa aj v rámci liturgického slávenia Eucharis-
tie. 

Podnetom pre rozšírenie novodobej úcty Najvitejšieho Ježišovho Srdca boli zjavenia Pána Ježiša 
svätej Márii Margite Alacoque. Prostredníctvom nej odovzdal ctiteľom svojho Srdca týchto dvanásť 
prisľúbení: „Dám im všetky milosti potrebné ich stavu; Ich rodinám udelím pokoja; Poteším ich vo všet-
kých protivenstvách; V živote, ale hlavne pri smrti budem im bezpečnou ochranou; Hojne požehnám 
každé ich podujatie; Hriešnici nájdu v mojom Srdci prameň a nekonečné more milosrdenstva; Vlažné 
duše stanú sa horlivými; Horlivé duše obsiahnu chytro veľkú dokonalosť; Domy, v ktorých si obraz 
môjho Srdca zavesia a uctia, odmením požehnaním; Kňazom dám milosť obrátiť aj najzatvrdlivejšie 
srdcia; Mená tých, čo rozširujú túto pobožnosť, vpíšem do svojho Srdca a nikdy ich stadiaľ nevytriem; 
Sľubujem v prehojnom milosrdenstve svojho Srdca, že všetkým, čo budú prijímať v prvé piatky deväť 
mesiacov po sebe, udelím milosť konečného pokánia; že neumrú v mojej nemilosti, ani bez prijatia po-
trebných sviatostí, lebo moje Srdce stane sa im bezpečným útulkom v poslednej chvíli.“ 

Úcta k Ježišovmu Srdcu sa spája s odprosovaním a s ponúkaním vynáhrady za hriechy a urážky, 
ktorých sme sa dopustili my alebo naši blížni. Práve preto nás táto úcta upriamuje na Božie milosrden-
stvo a vyzýva nás konať pravé pokánie. Svojím spôsobom nás táto úcta vychováva a vedie k permanent-
nému prežívaniu viery v Božie milosrdenstvo, ako aj k pravej nábožnosti voči sviatosti Eucharistie. 

Úctu k Najsvätejšiemu Srdcu Ježišovmu praktizujeme najmä tak, že každý prvý piatok v mesiaci 
pristupujeme k svätému prijímaniu a predtým konáme aj sviatostné pokánie. Prvý piatok v mesiaci je vo-
tívnou oslavou Najsvätejšieho Srdca Ježišovho, akoby „opakovanie“ sviatku Božského Srdca. Prax pr-
vých piatkov je pre veriacich vhodnou formou konania mesačnej duchovnej obnovy. Úcta k Najsvätej-
šiemu Srdcu Ježišovmu nás vedie k prehĺbeniu priateľstva s Kristom a nasledovaniu jeho čností, ale aj 
k stále väčšej dôvere v Božie milosrdenstvo.  

Sv. Ján Pavol II. vo svojej encyklike Dives in misericordia vyzdvihuje a veľmi odporúča praktizo-
vanie úcty k Najsvätejšiemu Ježišovmu Srdcu: „Tak sa vidí, že Cirkev najmä vtedy vyznáva a uctieva 
Božie milosrdenstvo, keď sa utieka k Ježišovmu srdcu. Prístup ku Kristovi v tajomstve jeho srdca nám 
dovoľuje, aby sme sa oddali tomuto akoby ústrednému a pre ľudí najprístupnejšiemu spôsobu zjavenia 
lásky milosrdného Otca, ktoré tvorí najvnútornejšie jadro mesiášskeho poslania Syna človeka.“ (Dives 
in misericordia, 13) 

Vráťme sa vo Svätom roku milosrdenstva všetci k Eucharistii. Ježišovo otvorené Srdce v nej je 
tou skutočnou bránou Božieho milosrdenstva. Už nič lepšieho, ani väčšieho, ani pre nás prospešnejšieho 
na tejto zemi niet, ako otvorené milosrdné Srdce Krista v Eucharistii.  

Mons. Pavol Janáč 
 



ZZZVVVEEESSSTTTOOOVVVAAANNNIIIEEE   ---   TTTAAAJJJOOOMMMSSSTTTVVVOOO   VVVTTTEEELLLEEENNNIIIAAA   

TTTajomstvo Kristovho vtelenia hovorí, že Boží Syn si mocou Ducha Svätého 

vzal telo z Márie Panny pre nás ľudí a pre našu spásu, to značí: aby nás hriešni-

kov zmieril s Bohom; aby nám dal poznať svoju nekonečnú lásku; aby nám bol 

vzorom svätosti; aby nás urobil „účastnými na Božej prirodzenosti“ (2 Pt 1,4). 

„Veď Boh tak miloval svet, že dal svojho jednorodeného Syna, aby nezahynul nik, 

kto           v neho verí, ale aby mal večný život“ (Jn 3, 16). 

Cirkev nazýva „vtelením“ tajomstvo obdivuhodného spojenia božskej a ľud-

skej prirodzenosti v jednej božskej osobe Slova. Aby Boží Syn uskutočnil našu 

spásu, stal sa „telom“ (Jn 1, 14), stal sa skutočne človekom. Viera vo vtelenie je 

rozpoznávacím znakom kresťanskej viery. 

Ježiš je neoddeliteľne pravý Boh a pravý človek v jednote svojej božskej 

osoby. On, Boží Syn, ktorý je „splodený, nie stvorený, jednej podstaty s Otcom“, 

sa stal pravým človekom, naším bratom, a pritom neprestal byť Bohom, naším Pá-

nom. Sv. Tomáš Akvinský napísal: „Keďže jednorodený Boží Syn chcel, aby sme 

mali účasť na jeho božstve, prijal našu prirodzenosť, stal sa človekom, aby ľudí 

urobil bohmi.“  

Tajomstvo vtelenia Cirkev vyjadruje tvrdením, že Ježiš Kristus je pravý Boh 

a pravý človek s dvoma prirodzenosťami, božskou a ľudskou, ktoré nie sú zmie-

šané, ale spojené v osobe Slova. Preto v Ježišovej ľudskej prirodzenosti sa má 

všetko – zázraky, utrpenie, smrť – pripisovať jeho božskej osobe, ktorá koná 

prostredníctvom prijatej ľudskej prirodzenosti. 

V tajomstve vtelenia teda veríme, že Ježiš Kristus je pravý Boh a pravý 

človek. Ozvenou živej viery v Pána Ježiša v našom srdci je predovšetkým vďač-

nosť voči nebeskému Otcovi za to, že nám ho daroval. Aj sám Ježiš nás poučil, 

aby sme ho vnímali vždy ako DAR nesmiernej lásky nebeského Otca: Táto vďač-

nosť sa prejavuje najmä v tom, že Pána Ježiša bez výhrad prijímame za svojho 

Vykupiteľa a Spasiteľa. Prijať ho s vierou znamená, že ho prijímame celého: jeho 

osobu, jeho učenie i jeho dary vykúpenia. Pán Ježiš k nám prichádza ako dar vo 

svojom slove, vo sviatostiach i v ostatných službách Cirkvi. Prijať Krista ako dar 

znamená prijať aj jeho Cirkev, v ktorej je prítomný a pôsobí. Treba prijať i člo-

veka, lebo Pán Ježiš k nám prichádza aj v každom človekovi. 

Vieru, že Ježiš je pravý Boh i pravý človek vyznávame pri každom stretnutí 

sa s Najsvätejšou Eucharistiou. Pri príchode do kostola i odchode konáme vrúcnu 

poklonu Kristovi vo svätostánku. Prejavom našej viery je i úctivé a dôstojné 

správanie sa v kostole. Naša viera v Ježiša ako Božieho Syna sa prejavuje najmä 

v tom, že ochotne počúvame Božie slovo a bezvýhradne ho vo všetkom poslú-

chame. „Hľa, služobnica Pána, nech sa mi stane podľa tvojho slova.“ (Lk 1, 38) 

Mons. Pavol Janáč 


