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Týždeň  5. DNES: ŠTVRTÁ NEDEĽA OBDOBIA                   

„CEZ ROK“ 
1. 2. 2016 – 7.2. 2016 

PPOOSSVVÄÄŤŤMMEE  KKAAŽŽDDÝÝ  TTÝÝŽŽDDEEŇŇ  RROOKKUU  MMIILLOOSSRRDDEENNSSTTVVAA  AASSPPOOŇŇ  JJEEDDNNÝÝMM  SSKKUUTTKKOOMM  MMIILLOOSSRRDDEENNSSTTVVAA!!  

Farský kostol Zoslania Ducha Svätého Babín 

DEŇ LITURGICKÝ KALENDÁR ÚMYSEL SV. OMŠE ČAS SV. 
SPOVEĎ 

INÉ PODUJATIE 

PONDELOK 

1. 2. 16 

FÉRIA + Milan Juričák 
17.00 16.30 

 

UTOROK 

2. 2. 16 

OBETOVANIE PÁNA, SVIATOK 

HROMNICE 
+ Alžbeta, Mária a rodičia 

18.30  
Požehnanie sviec 

STREDA 
3. 2. 16 

SV. BLAŽEJ, BISKUP A MUČENÍK, 
ĽUBOVOĽNÁ  SPOMIENKA 

+ Ján Jucha a rodina 

Juchova  
17.00 16.30 

 

ŠTVRTOK 

4. 2. 16 

FÉRIA 
   

 

PIATOK  

5. 2. 16 

SV. AGÁTA, PANNA A MUČENICA, 
SPOMIENKA 

+ Ján a Mária Somorčík 

a Ľubica Lipničanova 
17.00 16.30 

 

SOBOTA   

6. 2.  16 

SV. PAVOL MIKI A SPOLOČNÍCI, 
MUČENÍCI     

NEDEĽA 
7. 2. 16 

PIATA NEDEĽA                    
„CEZ ROK“  

Na úmysel 
 
Za veriacich 

7.00 
 

10.00 

  

Kostol sv. Jána a Pavla Vasiľov  

DEŇ LITURGICKÝ KALENDÁR ÚMYSEL SV. OMŠE ČAS 
SV. 
SPOVEĎ 

INÉ PODUJATIE 

PONDELOK 

1. 2. 16 

FÉRIA  
 

  

UTOROK 

2. 2. 16 

OBETOVANIE PÁNA, SVIATOK, 
HROMNICE 

+ Karol Červeň 
17.00 16.30 

Požehnanie sviec 

STREDA 
3. 2. 16 

SV. BLAŽEJ, BISKUP A MUČENÍK, 
ĽUBOVOĽNÁ  SPOMIENKA 

 
  

 

ŠTVRTOK 

4. 2. 16 

FÉRIA + Ján, Štefan, Anton, 

František Voška 
17.00  16.30  

 

PIATOK  

5. 2. 16 

SV. AGÁTA, PANNA A MUČENICA, 
SPOMIENKA 

+ rod. Kytkova, Žofajova 
18.00  

 

SOBOTA   

6. 2.  16 

SV. PAVOL MIKI A SPOLOČNÍCI, 
MUČENÍCI 

+ Václav Graňák a rodičia 
17.00 16.30  

 

NEDEĽA 
7. 2. 16 

PIATA NEDEĽA                    
„CEZ ROK“  

Na úmysel 8.30 
  

Oznamy  V utorok pri sv. omšiach bude požehnanie hromničných sviec. 

 Spovedanie chorých :  Babín v stredu od 8,30 h. Vasiľov streda od 11,00 h. 
 Spovedanie pred prvým piatkom: Vasiľov - štvrtok od  15,30 hod. 

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

 V piatok máme celodennú poklonu Najsvätejšej Sviatosti Oltárnej. Sviatosť Oltárna bude vyložená 

v Babíne vo farskom kostole od  9,00 hod. do  16,45 h. 

 Upratovanie  kostola:  Babín :    č. d.  16 - 395  
                            Vasiľov:    Marta Zemenčíková, Katarína Tomčíková, Rozália Kytková, 

         Mária Kotúľová, Martina Pitáková, Mariana Jadroňová   
  

Želám Vám radostné prežívanie  nedele a požehnanie do nového týždňa ! 

 



Zamyslenie na 9. týždeň Roku milosrdenstva 

BRÁNA MILOSRDENSTVA V ČASE PRE MILOSŤ II.  

Posvätenie času je jedna z najväčších a najdôležitejších úloh kresťana v pozemskom živote. 
Táto úloha posvätenia času, t.j. trvania nášho života a našej činnosti, obsahuje vlastne tri aktivity: 
naplnenie času dobrom, premenenie času na obetu a spojenie času s večnosťou. Sú to akoby zložky 
jediného úsilia o posvätenie času. Úkony posvätenia času sú akoby dotyky Božieho milosrdenstva         
a zároveň aj bránou k nemu.  

Prvou zložkou konsekrácie - posvätenia času je robiť dobro. Nie je to nič iné ako kladné trvanie 
nášho života a našej činnosti. Keď konáme dobro akéhokoľvek typu a druhu, naplňujeme čas, posväcu-
jeme ho. Bežne to zvykneme povedať, že ho dobre využívame. Lepšie to porozumieme na kontraste, ak 
to porovnáme s opakom posvätenia, t.j. so znesvätením času. Znesvätenie času, alebo aj zlé využitie, je 
konanie zla, zneužitie času na hriešnu činnosť. Vtedy vlastne človek žije záporne, podniká, čo je proti 
trvaniu jeho samého. Mravné zlo je vždy sebazničujúce počínanie, ktoré spravidla sa prejavuje násil-
ným skracovaním života, alebo totálnym útokom proti životu. Ak sme teda povolaní k úlohe posvätiť náš 
čas, znamená to, že ho máme zo všetkých síl naplňovať dobrom, láskou a milosrdenstvom. 

Druhou zložkou posväcovania času je premieňať naše hodiny a dni na obetný dar Bohu. Naplňova-
nie času dobrom je náročná úloha. Stojí veľa síl a námahy, je nevyhnutne späté s odriekaním a žertvou. 
V tomto zmysle môžeme povedať, že čas venovaný dobru, daný k dispozícii Bohu i ľuďom, je najväčšia 
cena, nielen preto, že nás veľa stojí, že pri ňom zabúdame na seba a myslíme na Boha, ale najmä tak, že 
čas je mierou hodnoty konania dobra. Čím viac času venujeme Dobru, t.j. Bohu, či už je to modlitba, 
konanie skutkov milosrdenstva, účasť na bohoslužbách, či vyčerpávajúca a svedomitá práca, tým ten 
obetný dar je väčší, kvalitnejší, Bohu milší, lebo tým viac odumierame sebe a žijeme Bohu. 

Premenou času na obetu sa vlastne stále hlbšie ponárame do Kristovho veľkonočného tajomstva  
a ho prežívame. Jeho obeta na kríži okrem iného je aj preto taká veľká, že v nej zhmotnil - konsekro-
val a obetoval Otcovi za nás naraz všetok svoj čas, celé trvanie svojej existencie, celý život. Krásne to 
vyjadruje Písmo, keď tento akt veľkonočnej obety nazýva Ježišovou hodinou. To bola tá jeho hodina. 
Kristus nás učí vkladať túto jeho hodinu do každej hodiny nášho života a robiť našu hodinu jeho hodi-
nou. 

Treťou zložkou posvätenia času je spájať náš terajší čas, naše hodiny a dni s večnosťou. 
Teológovia tomu hovoria dávať eschatologický rozmer prítomnému času. Inými slovami, večnosť, ten 
náš budúci z nášho pohľadu večný život v Bohu začína už teraz, v prítomnej hodine, v prítomných 
dňoch. To je vtedy, keď už tu a teraz prežívame, čo budeme robiť celú večnosť - to je naše spoločen-
stvo s Najsvätejšou Trojicou. Oslavovaním a zvelebovaním Otca, Syna a Ducha Svätého, komunikáciou 
lásky s nimi sa večnosť sprítomňuje v našom čase a z nášho času sa stáva súčasť večnosti.  

Večnosť a čas nie sú skutočnosti vedľa seba, ide o iné. Večnosť je ponad čas, nie je trvanie, ale 
stále teraz. Večnosť s jej obsahom - blažený život Trojice a stvorení v Trojici - je dušou nášho času, 
nášho trvania. Čím viac sa naplňuje večným Bohom náš prítomný čas, tým viac sa naše trvanie ponára     
a vlieva do večnosti.  

Svätý rok milosrdenstva je akoby veľké duchovné cvičenie kresťanov, ktorým sa učia a nadobú-
dajú skúsenosť, ako posväcovať dni a roky svojho pozemského života a dozrievať pre večnosť. Učia sa 
v čase konať dobro a ním naplňovať dni, premieňať čas a jeho cenu na obetu ľúbeznej vône a rozvíjať 
spoločenstvo s Otcom, Synom a Duchom Svätým, ktoré je našou nádejou a perspektívou večnosti. 

Svätý rok milosrdenstva chceme naplniť vzdávaním vďaky i vzývaním o dar Božieho milosrden-
stva. Obidve tieto aktivity patria spolu. Vďačnosť prerastá do vzývania a vzývanie vrcholí vo vďač-
nosti. Svätý rok milosrdenstva 2016 má však jednu zvláštnosť. Nielen prvý, ale každý deň Jubilejného 
roku bude pre nás sviatkom. Svätý rok milosrdenstva je akoby jeden veľký sviatok Božieho milosrden-
stva – Nedeľa Božieho milosrdenstva predĺžená na celý rok. Nech sú to dni zvelebovania Najsvätejšej 
Trojice, vzdávania vďaky Otcovi za Krista v Duchu Svätom, vzývania o požehnanie, otvárania sa           
a prijímania jeho darov, z ktorých najväčšie sú dar odpustenia a Najsvätejšia Eucharistia.  

Svätý rok milosrdenstva začal Slávnosťou nepoškvrneného počatia Panny Márie, ktorá je aj Mat-
kou milosrdenstva. Je to výzva, aby sme ho celý prežívali s ňou a pod jej láskavou ochranou, podporo-
vaní jej orodovaním.  

 
Mons. Pavol Janáč 



Príhovor rektora Katolíckej univerzity na Nedeľu Katolíckej univerzity  

31. januára 2016 
 

Drahí bratia a sestry, 

ctení priatelia, priaznivci, dobrodinci a podporovatelia našej Katolíckej univerzity, 

na základe rozhodnutia Konferencie biskupov Slovenska (KBS) sa od roku 2010 posledná 

nedeľa v januári každoročne slávi ako Nedeľa Katolíckej univerzity. Dovoľte mi, aby som sa 

vám prihovoril a všetkým poďakoval za vaše modlitby, obety a každú pomoc a podporu 

venovanú Katolíckej univerzite. 

Uplynulý rok 2015 bol pre Katolícku univerzitu dôležitý predovšetkým v dvoch oblastiach: 

KBS vykonala audit nezávislou audítorskou spoločnosťou za obdobie rokov 2010-2013 a v 

polovici roka bolo zverejnené hodnotenie komplexnej akreditácie slovenských vysokých škôl 

a univerzít za roky 2008-2013. Zistenia auditu aj akreditácie nastavili zrkadlo minulosti aj 

prítomnosti KU. 

Milí bratia a sestry,  

chcem vás uistiť, že na Katolíckej univerzite postupne uvádzame do praxe odporúčania, 

ktoré vzišli z auditu aj z komplexnej akreditácie. Pozitívne skutočnosti chceme zachovať 

a rozvíjať. To negatívne, čo spôsobilo škody alebo poškodilo dobré meno, chceme trpezlivo 

v intenciách pravdy a zodpovednosti odstraňovať. Vedenie univerzity a jednotlivých fakúlt 

zároveň prijalo opatrenia, aby Katolícka univerzita zostala aj naďalej zaradená medzi 

slovenské univerzity.  

V závere uplynulého roka zverejnila Akademická rankingová a ratingová agentúra (ARRA) 

hodnotenie slovenských vysokých škôl za rok 2015. Pre Katolícku univerzitu vyznelo 

mimoriadne priaznivo. Filozofická fakulta obhájila vynikajúce 2. miesto z minulého roka. 

Pedagogická fakulta dosiahla historicky najlepšie umiestnenie, keď v skupine pedagogických 

fakúlt získala  3. miesto. Teologická fakulta si v skupine siedmich teologických fakúlt udržala 

4. miesto z predchádzajúceho roku. Fakulta zdravotníctva celkovo obsadila 7. miesto, čo je v 

porovnaní s predchádzajúcim rokom zlepšenie o jednu priečku. Pre nás na Katolíckej univerzite 

sú tieto výsledky povzbudením do ďalšej práce a záväzkom zároveň. Verím, že je to pozitívny 

signál aj pre tých, ktorí uvažujú o štúdiu na našej univerzite.  

Je našou radosťou, že tento kalendárny rok otvoríme zrekonštruovaný internát a 

ponúkneme naším študentom zlepšené podmienky pre ich štúdium a pobyt v prostredí 

Katolíckej univerzity. 

Hovorí sa, že raz vidieť je viac ako stokrát počuť. Pozývame preto všetkých záujemcov o 

štúdium na „Deň otvorených dverí“, ktorý bude na Katolíckej univerzite v utorok 9. februára 

2016.  Príďte sa zoznámiť so štúdiom a prostredím našej univerzity. 

Drahí bratia a sestry,  

Katolícka univerzita sa naďalej úprimne uchádza o podporu vás všetkých s ubezpečením, že 

sa bude snažiť naďalej priniesť slovenskej spoločnosti čo najviac úžitku vo forme dobrých a 

vzdelaných absolventov. Nech i pre naše modlitby a obete tomuto dielu Pán žehná a rovnako aj 

nás všetkých. 

 

Jozef Jarab,  

rektor Katolíckej univerzity 
 


