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DEŇ LITURGICKÝ KALENDÁR ÚMYSEL SV. OMŠE ČAS SV. 
SPOVEĎ 

INÉ PODUJATIE 

PONDELOK 

29.  8. 16 

MUČENÍCKA SMRŤ SV. JÁNA 

KRSTITEĽA, SPOMIENKA 
+ Terézia Ružvôňová  

( 1.výr.) 18.00 
žiaci 

17.00 

Spoveď pre žiakov 
a študentov 

UTOROK 

30. 8. 16 

FÉRIA  
  

 

STREDA 

31.  8. 16 
FÉRIA + Angela Tarabová, Ján 

Babinský 
18.00 

žiaci 
17.00 

Spoveď pre žiakov 
a študentov 

ŠTVRTOK 

 1. 9. 16 

FÉRIA 
   

 

PIATOK  

 2. 9. 16 

FÉRIA + Ján, Ján, Zita,  

Ján Trnka 
17.00 14.30 

-16.30 

 

SOBOTA   

3. 9.  16 

SV. GREGOR VEĽKÝ, PÁPEŽ A UČITEĽ 

CIRKVI, SPOMIENKA Sobášna sv. omša 15.00  Olašák-Gáborová 

NEDEĽA 
4. 9. 16 

DVADSIATA TRETIA 

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 

29.  8. 16 

MUČENÍCKA SMRŤ SV. JÁNA 

KRSTITEĽA, SPOMIENKA 
 

  
 

UTOROK 

30. 8. 16 

FÉRIA + rod. Škombárova, 

Kytkova, Somorčíkova 18.00 
žiaci 

17.00 

Spoveď pre žiakov 
a študentov 

STREDA 

31.  8. 16 
FÉRIA  

  
 

ŠTVRTOK 

 1. 9. 16 

FÉRIA + Jozef Janša a rodičia 
18.00 

16.30  

-17.40 

 

PIATOK  

 2. 9. 16 

FÉRIA + Augustín, Róbert 

Škombár 
18.00  

  

SOBOTA   

3. 9.  16 

SV. GREGOR VEĽKÝ, PÁPEŽ A UČITEĽ 

CIRKVI, SPOMIENKA 

+Jozef, Paulína Jurkyova, 

Rastislav Špagla 18.00 17.30 
 

NEDEĽA 
4. 9. 16 

DVADSIATA TRETIA 

NEDEĽA CEZ ROK 
Na úmysel 8.30 

 
 

 

Oznamy    

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

modlíme za  GRÉCKO. 

 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. 
 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. 

  Spoveď pre žiakov a študentov pred začiatkom šk. roka: Babín: pondelok a streda od 17.00 hod. ;  

    Vasiľov: utorok od 17.00 hod. 

 Upratovanie  kostola        :  Babín :    397  -  391 
       Vasiľov:  Jana Kotúľová, Ľubica Kušnieriková,  Mariana Vošková, 

           Mária Škombárová, Jana Hajduchová, Blažena Bombiaková 

Želám Vám radostné prežívanie  nedele a požehnanie do nového týždňa ! 
 

 

Týždeň  35. DNES:  DVADSIATA  DRUHÁ  

NEDEĽA CEZ ROK  

29. 8. 2016 –  04. 9. 2016 



Sviatosť manželstva chcú prijať:  

 Ľudovít   ZAJAC, syn Ludvika a Márie rod. Kľuskovej, narodený – Dolný Kubín a bývajúci – Hruštín 

 a Simona GAVENDOVÁ, dcéra Vladimíra a + Márie rod. Adamicovej, narodená – Dolný Kubín a bývajúca - Babín 

   Ohlasujú sa 1. raz 

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 2. 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 3. raz 

  

  

                    Kto by vedel o nejakej manželskej prekážke, je to povinný ohlásiť na farskom úrade. 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  Zamyslenie na 39. týždeň Roku milosrdenstva 

BRÁNA MILOSRDENSTVA DO NÁŠHO DOMU I.  

Svätý rok milosrdenstva je časom Božieho navštívenia v našom srdci i v našej rodine. 
Slovenský výraz „navštívenie” sa používa v dvoch významoch. Jeden je záporný. Označujú sa 
ním udalosti v spoločnosti alebo v rodine, ktoré znamenajú nešťastie a pohromu. Vtedy tento 
výraz nahrádza slovo trest. Používa sa však aj v kladnom význame na označenie Božieho 
dobrodenia a daru. V tomto zmysle ho často používa aj Sväté písmo: „Boh navštívil svoj ľud.” 
(Lk 7, 16)  

V našich slovenských pomeroch môžeme smelo označiť sviatky za dni návštev. Všetci si 
považujeme za česť i za povinnosť vzájomne sa v rodinách navštevovať. Je to dobrá obyčaj, 
aj keď sem-tam nie celkom správne a dokonale prežívaná. Sem-tam je táto obyčaj zaťažená 
nevhodnou praxou, že to niekedy preháňame s našou pohostinnosťou. Naši ľudia naozaj od 
nepamäti mali v obľube návštevy. Radi chodievali na návštevy a radi aj návštevy do svojho 
domu prijímali. Preto sa zrodilo aj príslovie: „Hosť do domu, Boh do domu.” Chcelo sa tým 
povedať, že kresťanské rodiny vždy otvárali ochotne dvere svojich domácností, lebo verili, že 
v každom človekovi k nim prichádza sám Boh. Prijímali ľudí kvôli Bohu, z lásky a z úcty voči 
nemu.  

Možno by bolo dobré pokračovať v tejto načatej téme o návštevách ľudí v rodine a bolo 
by možno užitočné nás všetkých povzbudiť, aby sme neprepadli egoizmu a nezačali zamykať 
svoje dvere pred ľuďmi. Tento prízrak zamykania sa pred inými sa vludzuje do našej spoloč-
nosti ako konzumný štýl života. Žiť sami pre seba, uzatvoriť sa okoliu, uzatvoriť sa ľuďom, 
často aj najbližším príbuzným. Bolo by treba, aby sa táto obyčaj návštev ľudí u ľudí, rodín u 
rodín znova obnovila, aby sa vľúdnosť a ochota prijímať návštevy stala pre naše rodiny opäť 
samozrejmosťou.  

Návštevy ľudí u ľudí sú dobrou a hodnotnou skutočnosťou. Ale nie v tom je ťažisko 
vyslovenej myšlienky. Ovzdušie Svätého roku milosrdenstva je akoby tajomstvo Pánovho 
prichádzania medzi nás cez celý rok. Je to akoby neprerušený 365 dňový sviatok oslavy prí-
chodu Pánovho milosrdenstva na túto zem. A toto nám velí, aby sme pretrhli uvažovanie o 
návštevách ľudí u ľudí a hovorili o inej a významnejšej návšteve. Je to návšteva Boha, jeho 
príchod medzi ľudí, do srdca i do rodinných spoločenstiev.  

Vo Svätom písme sa často tajomstvo Pánovho vtelenia, narodenia v Betleheme a jeho 
prebývania medzi nami na zemi označuje výrazom návšteva. „Nech je zvelebený Pán Boh Izra-
ela, lebo navštívil a vykúpil svoj ľud.” (Lk 1, 68) Pán navštívil. Výraz návšteva sa viaže na prí-
chod Božieho Syna z neba na zem. Patrí k podstate vianočného tajomstva a mimoriadnym spô-
sobom to vidíme naplnené a uskutočnené práve v Nazaretskej rodine. Svätá rodina prijala 
Hosťa z neba, v ktorom Boh vstúpil do ich rodinného spoločenstva. Ježiš Kristus, ktorého v 
podobe dieťaťa prijali Jozef a Mária medzi seba, dokonalým spôsobom potvrdzuje pravdivosť 
výroku: „Hosť do domu, Boh do domu.” 

Iste nikto z nás nepochybuje o pravdivosti tejto vety, tohoto výroku o Nazaretskej ro-
dine, že v nej dokonale prebýval Boh. Boh bol u nich doma. Všetko, čo títo členovia Nazaret-
skej rodiny žili, hovorili, mysleli, cítili, bolo presiaknuté Božou prítomnosťou. Nazaretská ro-
dina bola naozaj rodina s Bohom, rodina Boha, Božia rodina. Ježiš Kristus, Boží Syn, tento náv-
števník z neba sa až tridsať rokov zdržoval a ubytoval v Nazaretskej rodine. Ale nezostal v 
nej navždy, bol hosťom a odišiel, keď splnil poslanie. Preto býval v Nazarete cez tridsať ro-
kov, aby potom na pokračovanie, až do skončenia sveta navštevoval ostatné ľudské rodiny a 
sprítomňoval v nich Boha.  

Každá ľudská rodina, ktorá otvára dvere tomuto Hosťovi z neba, sa stáva kresťanskou 
rodinou, rodinou, v ktorej býva Boh. Boh v dome, to je tvár katolíckej rodiny, to je štýl jej ži-
vota. To je jej obsah, jej zmysel, jej náplň a poslanie. Pán Ježiš prišiel z neba ako posol a dar 
milosrdenstva. S týmto zámerom duchovne vstupuje aj do našich kresťanských rodín, aby ich 
naplnil milosrdenstvom. Milosrdný Ježiš v dome spôsobuje, že všetci čo bývajú pod jeho stre-
chou, milosrdne cítia a konajú.  

    Mons. Pavol Janáč 

 


