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DEŇ LITURGICKÝ KALENDÁR ÚMYSEL SV. OMŠE ČAS SV. 
SPOVEĎ 

INÉ PODUJATIE 

PONDELOK 

1.  8. 16 

SV. ALFONZ MÁRIA Z LIGUORI, 
BISKUP A UČITEĽ CIRKVI, SPOMIENKA  

+rod. Bečkova, Forgačova 
18.00 17.30 

 

UTOROK 

2. 8. 16 

 FÉRIA 
 

 
  

 

STREDA 

3.  8. 16 
 FÉRIA 

 
+ Peter Paľovčík 

18.00 17.30 
 

ŠTVRTOK 

4. 8. 16 

SV. JÁN MÁRIA VIANNEY, KŇAZ, 
SPOMIENKA    

 

PIATOK  

5. 8. 16 

 VÝROČIE POSVIACKY HLAVNEJ 

MARIÁNSKEJ BAZILIKY V RÍME, Ľ. S. 
 PRVÝ PIATOK V MESIACI 

+ rod. Juchova, Kapralik, 

Hurtalova, Ondriskova,  17.00 
14.30 – 

16.30 

 

SOBOTA   

6. 8.  16 

PREMENENIE PÁNA, SVIATOK 
Sobášna sv. omša 13.30  

Hurtala  
- Jurkyová 

NEDEĽA 
7. 8. 16 

DEVÄTNÁSTA NEDEĽA 

CEZ ROK 

Na úmysel  
 
Za veriacich 

7.00 
 

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

INÉ PODUJATIE 

PONDELOK 

1.  8. 16 

SV. ALFONZ MÁRIA Z LIGUORI, 
BISKUP A UČITEĽ CIRKVI, SPOMIENKA  

 
  

 

UTOROK 

2. 8. 16 

 FÉRIA 
 

+ rod. Baraniakova, 

Hutirova, Jana Kubicova 18.00 17.30 
 

STREDA 

3.  8. 16 
 FÉRIA 
 

 
  

 

ŠTVRTOK 

4. 8. 16 

SV. JÁN MÁRIA VIANNEY, KŇAZ, 
SPOMIENKA 

+ rod. Škombárova, 

Mušákova, Genšoríkova 18.00 17.30 
 

PIATOK  

5. 8. 16 

 VÝROČIE POSVIACKY HLAVNEJ 

MARIÁNSKEJ BAZILIKY V RÍME, Ľ. S. 
 PRVÝ PIATOK V MESIACI 

+ Jozef Špagla ( 30.deň) 
18.00  

  

SOBOTA   

6. 8.  16 

PREMENENIE PÁNA, SVIATOK Sobášna sv. omša 
15.00  

Matejčík  

- Mušáková 

NEDEĽA 
7. 8. 16 

DEVÄTNÁSTA NEDEĽA 

CEZ ROK 
Na úmysel  8.30 

 
 

Oznamy    

 Modlitebná iniciatíva za Európu v rámci predsedníctva Slovenska v Rade Európy. Tento týždeň sa 

modlíme za  DÁNSKO. 

 Spovedanie chorých :  Babín v stredu od 8,30 h. Vasiľov streda od 11,00 h. 
 Spovedanie pred prvým piatkom: Vasiľov - štvrtok od  16.30 hod. do 17.40 hod. 

       Babín- piatok  od    9,00 hod. ;  popoludní od 14,30 hod. do  16,30 hod. 

 Vo štvrtok 4. augusta je výročný deň smrti Božieho sluhu biskupa Jána Vojtaššáka. (1965 ) 

 Pamätný deň biskupa Jána Vojtaššáka – v nedeľu 7. augusta 2016 si v Zákamennom pripomenieme 

výročie smrti Božieho sluhu biskupa Jána Vojtaššáka. Slávnostnú svätú omšu o 10.30 hod. bude 
celebrovať spišský diecézny biskup Mons. Štefan Sečka. Kazateľom bude prof. ThDr. Peter Zubko, 

PhD., člen Komisie historikov kauzy blahorečenia biskupa Jána Vojtaššáka. Po svätej omši bude 

nasledovať procesia k hrobu Božieho sluhu a modlitba za jeho blahorečenie. V ďalšom programe 

budú prezentované svedectvá ľudí, ktorí boli osobne prítomní na pohrebe Božieho sluhu biskupa 

Jána Vojtaššáka. Celý priebeh pamätného dňa bude vysielať v priamom prenose Rádio Lumen.  

 
 

Týždeň  31. DNES:  OSEMNÁSTA NEDEĽA CEZ 

ROK  

1. 8. 2016 –  7. 8. 2016 



 Upratovanie  kostola        :  Babín :    357  -  14  
       Vasiľov:  Mariana Jadroňová, Mária Dančová,  Miroslava Škombárová, 

           Monika Janigová,  Margita Kotúľová, Mária Ptáčková 

 

Sviatosť manželstva chcú prijať:  

       Tomáš  ŠIMEK, syn Miloša a Dáši rod. Záňovej, narodený – Dolný Kubín a bývajúci – Dol. Kubín-Medzihradné 

        a Katarína BOHUCKÁ, dcéra Jozefa a Paulíny rod. Kršákovej, narodená-Dolný Kubín a bývajúca – Babín 

  Ohlasujú sa 2. raz 

 

       Lukáš  HURTALA, syn Marcela a Marty rod. Ondriskovej, narodený – Dolný Kubín a bývajúci – Vaňovka 

       a Dominika JURKYOVÁ, dcéra Dominika a Marty rod. Juchovej,  nar. – Dol. Kubín a bývajúca- Babín  

  Ohlasujú sa 3. raz 

   
     Miroslav Jurky, syn Miroslava a Jany rod. Škuntovej, nar.-Dolný Kubín a bývajúci – Babín 

      a Dominika Klimčíková, dcéra Jaroslava a Emílie rod. Janetovej, nar.- Dol. Kubín a býv.-Zákamenné 

  Ohlasujú sa 3. raz 

       

      Miroslav MATEJČÍK, syn Miroslava a Moniky rod. Voškovej, narodený – Dolný Kubín a bývajúci – Breza 
      a Andrea MUŠÁKOVÁ, dcéra Jána a Terézie rod. Škombárovej, nar. – Dolný Kubín a bývajúca-Vasiľov  

  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 35. týždeň Roku milosrdenstva 

BRÁNA MILOSRDENSTVA K LÁSKE III. 

Naša láska k Bohu i ku všetkým ľuďom je vtedy zdravá a opravdivá, ak je to láska 
na Kristov spôsob. Učiteľ lásky - Ježiš Kristus - nás zasväcuje do umenia milovať Boha 
i ľudí. Od nás kresťanov žiada, aby sme milovali podľa jeho vzoru a na jeho spôsob. Za 
vrchol lásky vyhlásil žertvu pre dobro druhých: „Nik nemá väčšiu lásku ako ten, kto po-
loží svoj život za svojich priateľov.” (Jn 15,13) Inde povedal: „Nové prikázanie vám dá-
vam, aby ste sa milovali navzájom. Aby ste sa aj vy vzájomne milovali, ako som ja milo-
val vás. Podľa toho spoznajú všetci, že ste moji učeníci, ak sa budete navzájom milo-
vať.” (Jn 13, 34-35) Ku skvalitneniu našej lásky vedie teda jediná cesta - pripodobňo-
vať sa v láske Kristovi. 

Ježišova láska k nám nesie na sebe pečať milosrdenstva. Milosrdenstvo je láska k 
tým, ktorí nás potrebujú, keď sa nachádzajú v mnohorakej hmotnej a duchovnej biede 
a odkázanosti. O čo väčší je okolo nás v našej dobe ston biednych a utrápených, zá-
stupy nevedomých a bezradných, ohrozených a znevážených, o to naliehavejšia je pot-
reba milosrdnej lásky. Okolo nás je toľko ľudí plných úzkostí a volania o pomoc a nie-
ktorí sa hanbia a sú ponížení v svojej dôstojnosti, pretože nemajú. Rozlomme svoj 
chlieb a podeľme sa s nimi. Svätý rok milosrdenstva má byť rokom dobročinnosti, sú-
citu, solidárnosti a milosrdného správania sa k ľuďom.  

Rozmer milosrdenstva nášho srdca je jeden z hlavných znakov pôsobenia Božej mi-
losti v našom živote. Prejavuje sa súcitom k ľuďom, ktorí potrebujú našu pomoc a soli-
dárnosťou s ľudskou biedou, utrpením a rozličnými ohrozeniami, ktoré doliehajú na na-
šich blížnych. Najkonkrétnejším prejavom milosrdného postoja k ľuďom sú skutky mi-
losrdenstva, ako ich spomína sám Kristus vo svojom evanjeliu. Katechizmus Katolíckej 
cirkvi ich definuje takto: „Skutky milosrdenstva sú dobročinné skutky, ktorými pomá-
hame svojmu blížnemu v jeho telesných a duchovných potrebách. Poučovať, radiť, 
potešovať, posilňovať sú skutky duchovného milosrdenstva takisto ako odpúšťať a 
trpezlivo znášať. Skutky telesného milosrdenstva sú najmä tieto: nasýtiť hladných, 
ujímať sa ľudí bez prístrešia, obliekať otrhaných, navštevovať chorých a väzňov, po-
chovávať mŕtvych. Dávať almužnu chudobným je medzi týmito skutkami jedným z hlav-
ných svedectiev bratskej lásky; je aj vykonávaním spravodlivosti, ktoré sa páči Bohu.“ 
(KKC, 2447) 

Dnes sa veľa hovorí o kvalite života. Hovoria o nej politici, verejní činitelia, kul-
túrni pracovníci, spisovatelia... „Kvalita života“, tento pojem treba zobrať na vedomie. 
Je krásny, moderný a plný nádeje. Dať ľudskému životu kvalitu je naša spoločná úloha 
aj vo Svätom roku milosrdenstva. Kvalita života nie je v tom, že máme sklad plný potra-
vín a nápojov. Ani v tom, že sme zdraví a že nás choroby obchádzajú. Skutočná kvalita 
života je v láske. Len ten žije skutočne kvalitne, kto miluje a je milovaný. Šťastný ten, 
kto to pochopí. Nebráňme sa pozvaniu k milosrdnej láske, a to láske na každý deň, 
nielen na sviatok. Každá minúta zasvätená láske je sviatkom.  

Svätý rok milosrdenstva sa pre nás naozaj stane svätým len vtedy, ak ho posvä-
tíme láskou. Nech každý deň tohoto toku času milostí je pre nás príležitosťou 
dosvedčovať Bohu, že ho milujeme. Najlepšie dobročinnou a milosrdnou láskou k ľu-
ďom. 

    Mons. Pavol Janáč 
 


