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DEŇ LITURGICKÝ KALENDÁR ÚMYSEL SV. OMŠE ČAS SV. 
SPOVEĎ 

INÉ PODUJATIE 

PONDELOK 

8.  8. 16 

SV. DOMINIK, KŇAZ, SPOMIENKA  Za ružu Janky Babinskej 
7.00 6.30 

 

UTOROK 

9. 8. 16 

SV. TERÉZIA BENEDIKTA Z KRÍŽA, 
PANNA A MUČENICA, PATRÓNKA 

EURÓPY (EDITA STEINOVÁ), SVIATOK 

 
  

 

STREDA 

10.  8. 16 
SV. VAVRINEC, DIAKON A MUČENÍK, 
SVIATOK 

+ Peter Kušnierik, Ján 

a Mária Somorčík 
18.00 17.30 

 

ŠTVRTOK 

11. 8. 16 

SV. KLÁRA, PANNA, SPOMIENKA 
   

 

PIATOK  

12. 8. 16 

SV. JANA FRANTIŠKA DE CHANTAL, 
REHOĽNÍČKA, ĽUBOVOĽNÁ SPOMIENKA 

+rod. Bohucka, Kršákova, 

Šimekova, Zaňova 
18.00 17.30 

 

SOBOTA   

13. 8.  16 

SV. PONCIÁN, PÁPEŽ A HIPOLYT, 
KŇAZ, MUČENÍCI, ĽUB. SPOMIENKA Sobášna sv. omša 15.00  Šimek - Bohucká 

NEDEĽA 
14. 8. 16 

DVADSIATA NEDEĽA 

CEZ ROK 

Za veriacich 
 
+ Štefan a Štefan Siváň  

7.00 
 

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

INÉ PODUJATIE 

PONDELOK 

8.  8. 16 

SV. DOMINIK, KŇAZ, SPOMIENKA   
  

 

UTOROK 

9. 8. 16 

SV. TERÉZIA BENEDIKTA Z KRÍŽA, 
PANNA A MUČENICA, PATRÓNKA 

EURÓPY (EDITA STEINOVÁ), SVIATOK 

+ Jozef Špaglík a starí 

rodičia 17.00  
 

STREDA 

10.  8. 16 
SV. VAVRINEC, DIAKON A MUČENÍK, 
SVIATOK 

 
  

 

ŠTVRTOK 

11. 8. 16 

SV. KLÁRA, PANNA, SPOMIENKA Na úmysel č. 254 
18.00 17.30 

 

PIATOK  

12. 8. 16 

SV. JANA FRANTIŠKA DE CHANTAL, 
REHOĽNÍČKA, ĽUBOVOĽNÁ SPOMIENKA 

 
  

  

SOBOTA   

13. 8.  16 

SV. PONCIÁN, PÁPEŽ A HIPOLYT, 
KŇAZ, MUČENÍCI, ĽUB. SPOMIENKA 

+ Ľudmila, František 

a Ferdinand Tomčík 18.00  
 

NEDEĽA 
14. 8. 16 

DVADSIATA NEDEĽA 

CEZ ROK 
Na úmysel  8.30 

 
 

Oznamy    

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

modlíme za  ESTÓNSKO. 

 Upratovanie  kostola        :  Babín :    15  -  24  
       Vasiľov:  Andrea Hnojčíková, Daniela Kotúľová,  Antónia Gemeľová, 

           Helena Chyľová, Emília Vošková, Anna Hnojčíková 

Sviatosť manželstva chcú prijať:  

 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 1. raz 

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 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 ! 

Týždeň  32. DNES:  DEVÄTNÁSTA NEDEĽA CEZ 

ROK  

8. 8. 2016 –  14. 8. 2016 



 Zamyslenie na 36. týždeň Roku milosrdenstva 

BRÁNA MILOSRDENSTVA K SPOLUŽITIU S KRISTOM 

Zvesť o tom, že viac než pred dvetisíc rokmi prišiel Kristus na svet, nie je stará, ale večne 
nová, trvajúca cez veky. Je novou nielen pre tých, ktorí ešte o nej nepočuli, ale aj pre nás, lebo 
sme ju ešte, ako sa zdá, dodnes naplno neprežili a možno ani nezobrali na vedomie. Je nová aj 
preto, lebo obnovuje tých, ktorých hriech a zábudlivosť uvrhli do stariny života. Je nová aj tým 
táto zvesť o Kristovom príchode, lebo nám môže a chce vždy čosi nové o ňom odovzdať. Nik z nás 
ešte neobsiahol plnosť tajomstva o Kristovi, o jeho príchode a o jeho prebývaní medzi nami, najmä 
o jeho milosrdenstve.  

Zdá sa, že aj na Slovensku vieme o ňom ešte veľmi málo. Často žijeme a správame sa, ako 
keby sme ešte nepočuli o tom, že prišiel a že je tu. Nová zvesť o Pánovom narodení sa opakuje pre 
tých, ktorí prepočuli, nestihli zaevidovať, alebo aj zabudli nato, že prišiel. Nové ohlasovanie novej 
zvesti oživuje pamäť našej viery a dáva do pohybu ducha, aby sa ponáhľal ku Kristovi, k jeho jas-
liam i k jeho krížu, k jeho milosrdenstvu. 

Práve tento pohyb vyvolala zvesť o Kristovi z úst anjelov v pastieroch, ako o tom svedčí 
evanjelium. Poponáhľali sa a našli Máriu a dieťa uložené v jasliach. Zaiste sa medzi nami nájdu po-
korní ľudia dobrej vôle, ktorých zvesť o Kristovi dáva do pohybu. Keby stáli na mieste pastierov, 
urobili by podobne ako oni. 

Zvesť o Pánu Ježišovi, že sa nám narodil, že v ňom sa na tejto zemi sprítomnilo Božie 
milosrdenstvo a je tu pre nás, najmä v Najsvätejšej Eucharistii, znie nanovo preto, aby sme sa vše-
tci dali do pohybu. Nie do hocijakého, ale do rýchleho pohybu. Pastieri sa poponáhľali. V tomto vý-
raze treba vnímať dva významy. Prvý, že to urobili neodkladne, hneď. Pohotovo zareagovali na an-
jelov a neváhali. Druhý význam je v tom, že ich pohyb k Ježišovi v jasliach bol náhlivý, zrýchlený. 

Aj nám sa treba poponáhľať za Ježišom Kristom. Jednak preto, že jeho veľkosť, význam a 
dobrodenie pre nás neznesú odklad. Ísť pomaly a ťarbavo by znamenalo veľkú ujmu a škodu, bola 
by to pre nás strata prospechu z Krista. Treba sa nám poponáhľať aj preto, aby sme k nemu nedo-
šli neskoro, keď už brána bude zatvorená. Poponáhľajme sa všetci, aby sme k nemu prišli ešte pred 
smrťou, o ktorej nevieme kedy bude. 

Ide o trojaký pohyb, ktorý nám treba vykonať, aby sme k nemu došli a boli s ním: pohyb 
mysle, srdca i tela. Prvý pohyb je pohyb našej mysle. Pohyb rozumu nie je nič iné ako poznávanie 
jeho náuky - štúdium Kristovho tajomstva. Rozmýšľanie o ňom je pohybom, ktorý nás privádza ku 
Kristovi. Ak sa neuskutoční tento pohyb mysle, nemôžu sa uskutočniť ani ďalšie dva.  

Druhý pohybom je pohyb nášho srdca k Pánu Ježišovi podľa jeho slov: „Lebo kde je tvoj po-
klad, tam bude aj tvoje srdce.” (Mt 6, 21) Tento pohyb srdca nie je nič iné, ako úprimná láska ku 
Kristovi. Krokmi na tejto ceste, či lepšie povedané skokmi, sú naše dobré skutky ako ovocie 
zachovávania prikázaní.  

Tretím pohybom nech je pohyb aj nášho tela, celej našej bytosti, celého nášho ja. Ide o 
priestorový i duchovný pohyb človeka ku Kristovi. To je ten pohyb, keď ideme napríklad do kos-
tola, alebo aj ten, keď ideme s láskou slúžiť bratom, napríklad do nemocnice ku chorým. Pohybom 
nášho tela i ducha ku Kristovi je všetka naša činnosť, ktorou sa usilujeme robiť dobro, uskutočňo-
vať lásku.  

Beh za Kristom krásne ilustruje príklad svätého Pavla apoštola. V Liste Filipanom opísal reak-
ciu dobrej zvesti o Kristovi v jeho živote. Takto ho dala do pohybu správa o Kristovi, ktorý prišiel 
na túto zem: „Ale čo mi bolo ziskom, kvôli Kristovi pokladám za stratu. A vôbec všetko pokladám za 
stratu pre vznešenosť poznania Krista Ježiša, môjho Pána. Preň som všetko stratil a pokladám za 
odpadky, aby som získal Krista a našiel sa v ňom bez vlastnej spravodlivosti, ktorá je zo zákona, 
ale s tou, ktorá je skrze vieru v Krista - spravodlivosťou z Boha, založenou na viere -, aby som 
poznal jeho, moc jeho zmŕtvychvstania a účasť na jeho utrpení tým, že sa mu pripodobním v smrti, 
aby som tak nejako dosiahol aj vzkriesenie z mŕtvych. Nie že by som ho už bol dosiahol, alebo že 
by som už bol dokonalý, ale bežím, aby som sa ho niekedy zmocnil, ako sa aj Kristus Ježiš zmocnil 
mňa. Bratia, ja si nenamýšľam, že som sa už zmocnil. Ale jedno robím: zabúdam na to, čo je za 
mnou, a uháňam za tým, čo je predo mnou. Bežím k cieľu, za víťaznou cenou Božieho povolania 
zhora v Kristovi Ježišovi.” (Flp 3, 7-14) 

    Mons. Pavol Janáč 
 


