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DEŇ LITURGICKÝ KALENDÁR ÚMYSEL SV. OMŠE ČAS SV. 
SPOVEĎ 

INÉ PODUJATIE 

PONDELOK 

15.  8. 16 

NANEBOVZATIE PANNY MÁRIE, 
SLÁVNOSŤ, PRIKÁZANÝ SVIATOK 

Na úmysel 

+ rod. Adamicova, 

Paľovčíkova, Škuntova 

8.00 
 

18.30 

 

 

UTOROK 

16. 8. 16 

SV. ŠTEFAN UHORSKÝ,  
ĽUBOVOĽNÁ SPOMIENKA 

 
  

 

STREDA 

17.  8. 16 
FÉRIA + rod. Barťákova, 

Paškova, Orčíkova 
18.00 17.30 

 

ŠTVRTOK 

18. 8. 16 

FÉRIA 
   

 

PIATOK  

19. 8. 16 

SV. JÁN EUDES, KŇAZ,  
ĽUBOVOĽNÁ SPOMIENKA 

+ rod. Brníkova, Lipničanova, 

Babinská, Peter Kotúľ 
18.00 17.30 

 

SOBOTA   

20. 8.  16 

SV. BERNARD, OPÁT A UČITEĽ 

CIRKVI, SPOMIENKA Sobášna sv. omša 15.00  Zubek - Pašková 

NEDEĽA 
21. 8. 16 

DVADSIATA PRVÁ 

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 

15.  8. 16 

NANEBOVZATIE PANNY MÁRIE, 
SLÁVNOSŤ, PRIKÁZANÝ SVIATOK 

Za veriacich 
17.00  

 

UTOROK 

16. 8. 16 

SV. ŠTEFAN UHORSKÝ,  
ĽUBOVOĽNÁ SPOMIENKA 

+ Jozef, Mária Buganová 

a rodičia  18.00 17.30 
 

STREDA 

17.  8. 16 
FÉRIA  

  
 

ŠTVRTOK 

18. 8. 16 

FÉRIA + Milan Kotúľ a dve 

rodiny  18.00 17.30 
 

PIATOK  

19. 8. 16 

SV. JÁN EUDES, KŇAZ,  
ĽUBOVOĽNÁ SPOMIENKA 

 
  

  

SOBOTA   

20. 8.  16 

SV. BERNARD, OPÁT A UČITEĽ 

CIRKVI, SPOMIENKA 

+ Jozef Kotúľ 
18.00  

 

NEDEĽA 
21. 8. 16 

DVADSIATA PRVÁ 

NEDEĽA CEZ ROK 
Na úmysel  8.30 

 
 

 

Oznamy    

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

modlíme za  FÍNSKO. 

 V pondelok je prikázaný sviatok Nanebovzatia Panny Márie. Sv. omše budú: Babín ráno o 8.00 hod. 

a večer o 18.30 hod.; Vasiľov o 17.00 hod. 

Na slávnosť Nanebovzatia Panny Márie bude požehnanie liečivých bylín a kvetov po sv. omšiach v 
obidvoch kostoloch.  

 Upratovanie  kostola        :  Babín :    25  -  35  

       Vasiľov:  Terézia Mušáková, Viera Šangalová,  Anežka Klokočíková, 

           Jarmila Grigľová, Eva Vošková, Marcela Klokočíková 

 

 

 

 

 

 

 

Týždeň  33. DNES:  DVADSIATA NEDEĽA CEZ 

ROK  

15. 8. 2016 –  21. 8. 2016 



Sviatosť manželstva chcú prijať:  

 Richard  ZUBEK, syn Štefana a Marty rod. Orčíkovej, narodený- Námestovo a bývajúci – Námestovo 

 a Mária  PAŠKOVÁ, dcéra Ondreja a Márie rod. Barťákovej, narodená  - Dolný Kubín a bývajúca – Babín 

   Ohlasujú sa 1., 2. a 3. raz 

 Miloš OLAŠÁK, syn Jána a Oľgy rod. Žužalkovej, narodený – Trstená a bývajúci – Mútne 

 a Martina GÁBOROVÁ, dcéra Jána a Terézie rod. Líškovej, narodená – Dolný Kubín a bývajúca – Babín 

   Ohlasujú sa 1. raz 

 Juraj   KAVOŇ, syn Mariána a Milady rod. Kormančíkovej, narodený – Dolný Kubín a bývajúci – Oravské Veselé 

 a Mária TARABOVÁ, dcéra Ivana a Márie rod. Babinskej, narodená – Dolný Kubín a bývajúca - Babín 

   Ohlasujú sa 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 37. týždeň Roku milosrdenstva 

BRÁNA MILOSRDENSTVA DO DOMU OTCA I.  

V poslednej dobe sa vo svete i v našej krajine veľmi rozšíril jeden veľmi nega-
tívny jav, ktorému dávame meno bezdomovci alebo bezdomovstvo. V niektorej tele-
víznej relácii hovorili, že na Slovensku je okolo 30 000 bezdomovcov a vo svete sa 
ráta počet tých, čo nemajú strechu nad hlavou, na milióny. Kto sú to vlastne tí bez-
domovci? Rozumieme nimi nešťastných ľudí, ktorí nemajú strechu nad hlavnou, ne-
majú kde prísť domov. Bezdomovci sú ľudia, ktorí nemajú domov. 

Sú najrozličnejšie príčiny, pre ktoré sa niekto ocitne v nešťastí bezdomovca. 
Sú medzi nimi bezdomovci z vlastnej viny, to sú tí, čo mravne stroskotali, čo stratili 
zmysel života, čo nemajú, alebo majú veľmi otupený cit zodpovednosti za seba a za 
svoje životné potreby. Pravdaže, medzi bezdomovcami vo svete i u nás je mnoho aj 
takých, čo sú bezdomovcami bez „vlastnej zásluhy”, čo si to sami nespôsobili. Ocitli 
sa na dlažbe ulice a bez strechy nad hlavou preto, že sú napríklad chorí, najmä 
duševne chorí. 

Mnoho je i takých, ktorým odmietli podať pomocnú ruku ľudia, alebo ich jedno-
ducho vyhnali z domu pre nejaké ľudské nedostatky a chyby. Možno pred nimi 
zatvorili dvere alebo jednoducho nemajú nikoho, čo by o nich stál.  

Nešťastný je takýto údel bezdomovca. Sotva si to vieme predstaviť a vžiť sa 
do ich situácie. Žiť bez blízkych ľudí, bez tepla lásky, prespávať na železničných 
staniciach a v kanáloch, trpieť zimu a často aj hlad a hľadať chlieb v odpadových 
košoch. Prežívať takýto údel je naozaj ponížením ľudskej dôstojnosti. Tento jav 
bezdomovstva vo svete i u nás je obžalobou a hanbou našej chorej civilizácie. V 
určitom slova zmysle je to náš spoločný hriech, hriech spoločnosti, mravný sociálny 
vred na organizme štátu. 

Bezdomovec je Lazár z evanjeliového podobenstva túžiaci po omrvinách z bohá-
čovho stola. Ak môžeme a máme štipku ľudskosti, ponúknime týmto Lazárom našej 
doby aspoň omrviny toho, čo máme. Omrviny nášho súcitu a spoluzodpovednosti 
pomáhať hojiť tieto vredy na tele našej spoločnosti. Venujme im, ak nemáme inú 
možnosť, aspoň omrviny našej modlitby.  

Jestvuje aj duchovné bezdomovstvo. To sú všetci tí nešťastníci, ktorí odišli z 
domu svojho nebeského Otca, ale aj takí, ktorí do domu Otca ešte zatiaľ nenašli 
cestu, ešte nevedia, že na nich čaká milosrdný Otec s otvorenou náručou. Bez-
domovcami ducha sú tí, čo žijú bez Boha v studenej samote odlúčenia, s výčitkami 
svedomia, zmietaní strachom a sužovaní zúfalstvom. Duchovnými bezdomovcami sú 
tí, čo sú odlúčení od Božej rodiny a odcudzení nebeskému Otcovi.  

Duchovné bezdomovstvo je žiaľ vo svete početnejšie ako fyzické bezdomov-
stvo. Koľkí už nie sú s nami doma, pod strechou Otca, v spoločenstve bratov a ses-
tier! Mnohí z týchto bezdomovcov ducha bývajú v luxusných domoch, žijú v pohodlí a 
často od rozkoše a blahobytu nevedia, čo robiť. Majú nadbytok životných potrieb, 
len to najhlavnejšie im chýba. Nemajú to podstatné, čo robí človeka človekom, čo 
napĺňa jeho dôstojnosť a dáva zmysel jeho životu. Tu sa nám tisne na pamäť Kristov 
výrok: „Veď čo osoží človekovi, keby aj celý svet získal, a svojej duši by uškodil?! 
Alebo za čo vymení človek svoju dušu?!” (Mt 16, 26)  

    Mons. Pavol Janáč 
 


