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DEŇ LITURGICKÝ KALENDÁR ÚMYSEL SV. OMŠE ČAS SV. 
SPOVEĎ 

INÉ PODUJATIE 

PONDELOK 

22.  8. 16 

PANNA MÁRIA KRÁĽOVNÁ, SPOMIENKA + Ján Trnka a Milan 

Began 18.00 17.30 
 

UTOROK 

23. 8. 16 

SV. RUŽENA LIMSKÁ, PANNA,  
ĽUBOVOĽNÁ SPOMIENKA 

 
  

 

STREDA 

24.  8. 16 
SV. BARTOLOMEJ, APOŠTOL, SVIATOK + Ján, Ján, Anna, Zuzana 

Kurčina, Matej Babinský 
18.00 17.30 

 

ŠTVRTOK 

25. 8. 16 

SV. ĽUDOVÍT, ĽUBOVOĽNÁ SPOMIENKA 
SV. JÁN KALAZANSKÝ, KŇAZ, ĽUB. SP.    

 

PIATOK  

26. 8. 16 

FÉRIA Na úmysel č. d. 79 
18.00 17.30 

 

SOBOTA   

27. 8.  16 

SV. MONIKA, SPOMIENKA 
Sobášna sv. omša 14.00  Kavoň -Tarabová 

NEDEĽA 
28. 8. 16 

DVADSIATA DRUHÁ 

NEDEĽA CEZ ROK 

+ kňazi Marcel Martinko, 

Vendelín Hornický 

Za veriacich 

7.00 
 

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

INÉ PODUJATIE 

PONDELOK 

22.  8. 16 

PANNA MÁRIA KRÁĽOVNÁ, SPOMIENKA  
  

 

UTOROK 

23. 8. 16 

SV. RUŽENA LIMSKÁ, PANNA,  
ĽUBOVOĽNÁ SPOMIENKA 

+ rod. Ružôňova, Svýbova, 

Kotúľova a rodičia 8.00 7.30 
 

STREDA 

24.  8. 16 
SV. BARTOLOMEJ, APOŠTOL, SVIATOK  

  
 

ŠTVRTOK 

25. 8. 16 

SV. ĽUDOVÍT, ĽUBOVOĽNÁ SPOMIENKA 
SV. JÁN KALAZANSKÝ, KŇAZ, ĽUB. SP. 

+ rod. Kotúľova, 

Zemenčíkova, Špaglíkova 18.00 17.30 
 

PIATOK  

26. 8. 16 

FÉRIA  
  

  

SOBOTA   

27. 8.  16 

SV. MONIKA, SPOMIENKA + Štefan Bereň, Radoslav 

Madleňák 18.00 17.30 
 

NEDEĽA 
28. 8. 16 

DVADSIATA DRUHÁ 

NEDEĽA CEZ ROK 
Na úmysel  8.30 

 
 

 

Oznamy    

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

modlíme za  FRANCÚZSKO. 

 V utorok sv. omša vo Vasiľove bude ráno o 8.00 hod. nakoľko budem mať večer sv. omšu v Bazilike 

sv. Kríža v Kežmarku pre Rádio LUMEN.  

 V pondelok 29. augusta je stretnutie účastníkov ( aj neúčastníkov) SDM zo Spišskej diecézy 
v Ružomberku. Začne sv. omšou o 10.30 hod. v kostole Svätej rodiny v Ružomberku – Rybárpoli. 

Oznam je na nástenke v kostole. 

 Upratovanie  kostola        :  Babín :    36  -  387  

       Vasiľov:  Helena Hečková, Agneša Svetlošáková,  Božena Pilarčíková, 

           Jarmila Janšová, Daniela Ptáčková, Katarína Dudášiková 

 

 

 

 

 

 

 

Týždeň  34. DNES:  DVADSIATA  PRVÁ  NEDEĽA 

CEZ ROK  

22. 8. 2016 –  28. 8. 2016 



Sviatosť manželstva chcú prijať:  

 Lukáš  ŠILLÁK, syn Jany Šillákovej, narodený- Dolný Kubín a bývajúci – Oravský Podzámok 

 a Zuzana  BRNKAĽÁKOVÁ, dcéra Jána a Anny rod. Šteťárovej, narodená  - Dolný Kubín a bývajúca – Babín 

   Ohlasujú sa 1. 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 2. 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 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 38. týždeň Roku milosrdenstva 

BRÁNA MILOSRDENSTVA DO DOMU OTCA II.  

Podujatia Svätého roku milosrdenstva sú pre nás pozvánkou vrátiť sa domov. Vrátiť sa z ulice, z 
kanálov hriechu, zo smetiska tejto zeme do domu nášho milosrdného nebeského Otca a do spoločenstva 
jeho detí. Prečo by sme mali zostávať vonku, keď na nás vo vnútri, v Božej domácnosti čaká otvorená 
náruč milujúceho Otca? Prečo by sme sa mali kŕmiť odpadkami tejto zeme, keď si môžeme prisadnúť k 
spoločnému stolu? Dom, o ktorom tu hovoríme, je duchovný. Nie je postavený z tehál, ani z dreva. Nie 
je reč ani o kostole. On je iba symbolom, hmotným a viditeľným znázornením toho pomyselného duchov-
ného a neviditeľného domu. Jeho strechou je viera v Boha. Jeho obytnou miestnosťou je nádej a 
bezhraničná dôvera v Otca. Pevnou pôdou pod nohami nášho spoločného duchovného domova je naša 
vzájomná bratská láska.  

Ak uveríme v Boha, ak mu budeme bez výhrad dôverovať, ak ho budeme úprimne milovať, už 
prestaneme byť duchovnými bezdomovcami. Budeme mať strechu nad hlavnou. Ocitneme sa vo vnútri 
toho duchovného domu, pri Otcovi a pri bratoch a náš život začne mať zmysel.  

Boží Syn, Ježiš Kristus, prišiel na túto zem a sám okúsil údel bezdomovca. V evanjeliu čítame: 
„Prišiel do svojho vlastného, a vlastní ho neprijali.” (Jn 1, 11) A inde v evanjeliu čítame: „Tu k nemu pri-
stúpil istý zákonník a povedal mu: „Učiteľ, pôjdem za tebou všade, kam pôjdeš.” Ježiš mu odvetil: 
„Líšky majú svoje skrýše a nebeské vtáky hniezda, ale Syn človeka nemá kde hlavu skloniť.” (Mt 8, 19-
20) 

Vo svojej osobe Pán Ježiš zakúsil údel bezdomovca, aby ukázal, v akom nešťastí sa nachádzajú 
ľudia, ktorým sa celkom pripodobnil. Bol aj on načas bezdomovcom, aby všetkých ľudí, všetkých svojich 
ľudských bratov a sestry, nás, bezdomovcov ducha, doviedol do domu svojho Otca a nášho Otca. „Ale 
tým, ktorí ho prijali, dal moc stať sa Božími deťmi: tým, čo uverili v jeho meno, čo sa nenarodili ani z 
krvi ani z vôle tela ani z vôle muža, ale z Boha.” (Jn 1, 12-13) 

Pán Ježiš nás privádza naspäť k svojmu Otcovi. V ňom a skrze neho prestávame byť bezdomov-
cami a začíname mať domov. Tu v pozemskom živote týmto domovom rozumieme Cirkev, Božiu domác-
nosť a chrám Ducha Svätého. „Teda už nie ste cudzinci ani prišelci, ale ste spoluobčania svätých a pat-
ríte do Božej rodiny.” (Ef 2, 19) V budúcom - večnom živote sa Otcovým domom rozumie večná spása - 
nebo – „Veď naša vlasť je v nebi.” (Flp 3, 20)  

Položenie tých, čo odišli z domu od nebeského Otca a stali duchovnými bezdomovcami, vykreslil 
Pán Ježiš v podobenstve o milosrdnom otcovi a márnotratnom synovi. V tomto podobenstve dal aj ná-
vod, ako sa možno vrátiť domov k Otcovi a bratom. Je to cesta pokánia. „Istý človek mal dvoch synov. 
Mladší z nich povedal otcovi: „Otec, daj mi časť majetku, ktorá mi patrí.” A on im rozdelil majetok. O 
niekoľko dní si mladší syn všetko zobral, odcestoval do ďalekého kraja a tam svoj majetok hýrivým 
životom premárnil. Keď všetko premrhal, nastal v tej krajine veľký hlad a on začal trieť núdzu. Išiel 
teda a uchytil sa u istého obyvateľa tej krajiny a on ho poslal na svoje hospodárstvo svine pásť. I túžil 
nasýtiť sa aspoň strukmi, čo žrali svine, ale nik mu ich nedával. Vstúpil teda do seba a povedal si: 
„Koľko nádenníkov u môjho otca má chleba nazvyš, a ja tu hyniem od hladu. Vstanem, pôjdem k otcovi a 
poviem mu: Otče, zhrešil som proti nebu i voči tebe. Už nie som hoden volať sa tvojím synom. Prijmi ma 
ako jedného zo svojich nádenníkov.” I vstal a šiel k svojmu otcovi. 

Ešte bol ďaleko, keď ho zazrel jeho otec, a bolo mu ho ľúto. Pribehol k nemu, hodil sa mu okolo 
krku a vybozkával ho. Syn mu povedal: „Otče, zhrešil som proti nebu i voči tebe. Už nie som hoden vo-
lať sa tvojim synom.” Ale otec povedal svojim sluhom: „Rýchlo prineste najlepšie šaty a oblečte ho! 
Dajte mu prsteň na ruku a obuv na nohy! Priveďte vykŕmené teľa a zabite ho. Jedzme a veselo ho-
dujme, lebo tento môj syn bol mŕtvy, a ožil, bol stratený, a našiel sa.” A začali hodovať. 

Jeho starší syn bol práve na poli. Keď sa vracal a približoval sa k domu, počul hudbu a tanec. 
Zavolal si jedného zo sluhov a pýtal sa, čo sa deje. Ten mu povedal: „Prišiel tvoj brat a tvoj otec zabil 
vykŕmené teľa, lebo sa mu vrátil zdravý.” On sa však nahneval a nechcel vojsť. Vyšiel teda otec a začal 
ho prosiť. Ale on odpovedal otcovi: „Už toľko rokov ti slúžim a nikdy som neprestúpil tvoj príkaz, a mne 
si nikdy nedal ani kozliatko, aby som sa zabavil so svojimi priateľmi. No keď prišiel tento tvoj syn, čo ti 
prehýril majetok s neviestkami, pre neho si zabil vykŕmené teľa.” On mu na to povedal: „Syn môj, ty si 
stále so mnou a všetko, čo ja mám, je tvoje. Ale patrilo sa hodovať a radovať sa, lebo tento tvoj brat 
bol mŕtvy, a ožil, bol stratený, a našiel sa.” (Lk 15, 11-32) Toto podobenstvo je program slávenia Svä-
tého roku milosrdenstva.  

Všetci sme pozvaní vrátiť sa domov - pod strechu viery, do izby nádeje, ku stolu vzájomnej lásky. 
Uvažujme o tejto ponuke, o tomto veľkom pozvaní, či zostať vonku alebo vstúpiť dnu, či byť tulákom, 
žobrákom a bezdomovcom na tejto zemi, alebo byť pri Otcovi a bratoch i sestrách.  

    Mons. Pavol Janáč 

 


