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MIMORIADNY SVÄTÝ ROK MILOSRDENSTVA 2016

Ukáž nám, Pane, svoje milosrdenstvo a daj nám svoju spásu.
Týždeň 4.

DNES:

TRETIA NEDEĽA OBDOBIA
„CEZ ROK“

25. 1. 2016 – 31.1. 2016

POSVÄŤME KAŽDÝ TÝŽDEŇ ROKU MILOSRDENSTVA ASPOŇ JEDNÝM SKUTKOM MILOSRDENSTVA!

Babín

Farský kostol Zoslania Ducha Svätého
DEŇ
PONDELOK
25. 1. 16
UTOROK
26. 1. 16
STREDA
27. 1. 16
ŠTVRTOK

28. 1. 16
PIATOK

29. 1. 16
SOBOTA

LITURGICKÝ KALENDÁR
OBRÁTENIE SV. PAVLA,
APOŠTOLA, SVIATOK
SV. TIMOTEJ A TÍTUS, BISKUPI,

Za ružu - Rajčanova

SV. ANGELA MERICI, PANNA,
ĽUBOVOĽNÁ SPOMIENKA
SV. TOMÁŠ AKVINSKÝ, KŇAZ
A UČITEĽ CIRKVI, SPOMIENKA

+ Jozef Svitek, Terézia
a Jozef Jucha

31. 1. 16

FÉRIA

PONDELOK
25. 1. 16
UTOROK
26. 1. 16
STREDA
27. 1. 16
ŠTVRTOK

28. 1. 16
PIATOK

29. 1. 16
SOBOTA

+ Emília Lišková

31. 1. 16

Oznamy

Na úmysel

ŠTVRTÁ NEDEĽA
„CEZ ROK“

SPOVEĎ

6.30

6.00

17.00

16.30

17.00

16.30

INÉ PODUJATIE

7.00
10.00

Za veriacich

Vasiľov

LITURGICKÝ KALENDÁR
OBRÁTENIE SV. PAVLA,
APOŠTOLA, SVIATOK
SV. TIMOTEJ A TÍTUS, BISKUPI,
SPOMIENKA

ÚMYSEL SV. OMŠE
+
František
Mareta a deti

a Justína

ČAS

SV.
SPOVEĎ

17.00

16.30

+ Stanislav Jurky

17.00

16.30

+ Anna, Matej Voška
a rodičia

17.00

16.30

INÉ PODUJATIE

SV. ANGELA MERICI, PANNA,
ĽUBOVOĽNÁ SPOMIENKA

SV.

TOMÁŠ AKVINSKÝ, KŇAZ
A UČITEĽ CIRKVI, SPOMIENKA
FÉRIA
FÉRIA

30. 1. 16

NEDEĽA

SV.

FÉRIA

Kostol sv. Jána a Pavla
DEŇ

ČAS

SPOMIENKA

30. 1. 16

NEDEĽA

ÚMYSEL SV. OMŠE

ŠTVRTÁ NEDEĽA
„CEZ ROK“

Na úmysel

8.30

V čase od 18. januára do 25. januára je týždeň modlitieb za ZJEDNOTENIE KRESŤANOV.



Prvé sv. prijímanie bude v Babíne 22. mája 2016 a vo Vasiľove 29. mája 2016.
Prosím rodičov prvoprijímajúcich detí, aby sa deti zúčastňovali sv. omší vo Vasiľove vo štvrtok
a nedeľu a v Babíne v piatok a nedeľu. Len tie deti, ktoré chodia na sv. omšu pôjdu na prvé
sv.prijímanie . Deti nech sedia v predných laviciach vyhradených pre deti.



Stretnutie rodičov prvoprijímajúcich detí bude vo Vasiľove vo štvrtok po sv. omši
a v Babíne v piatok po sv. omši. Účasť rodičov je nutná.



Upratovanie kostola: Babín : č. d. 370 - 14
Vasiľov: Darina Vošková, Alena Zemenčíková, Mária Jurkyová,
Ľudmila Kotúľová, Valika Škombárová, Antónia Vošková

Želám Vám radostné prežívanie nedele a požehnanie do nového týždňa !

Zamyslenie na 8. týždeň Roku milosrdenstva

BRÁNA MILOSRDENSTVA V ČASE PRE MILOSŤ I.

M

edzi veľké dary Božieho milosrdenstva nám treba započítať aj dar času. Aj samotný Svätý rok milosrdenstva je nesmiernym Božím darom. Ak chceme intenzívne prežívať posvätný čas Svätého roku milosrdenstva, treba si uvedomiť zodpovednosť za čas a správne ho využívať. Len tak sa nám môže čas stať bránou milosrdenstva.

V rozpätí času, t.j. nášho osobného trvania, sa realizuje naša viera v Boha, uplatňuje sa naša sloboda a
uskutočňuje sa naša láska. Preto nás Božie slovo v Písmach vyzýva a zaväzuje precítiť a naplniť našu
zodpovednosť za čas: „Dávajte si teda veľký pozor, ako máte žiť: nie ako nemúdri, ale ako múdri. Využívajte čas, lebo dni sú zlé. Preto nebuďte nerozumní, ale pochopte, čo je Pánova vôľa.” (Ef 5, 15- 17)
Čas vyjadrený hodinami a dňami my kresťania považujeme za zvláštny Boží dar a to až v trojakom
zmysle slova. Najprv je to dar trvania života, udržovania nášho bytia Božím Dychom. To, že ešte aj túto hodinu žijeme, aj tento deň, je spôsobené Dychom Božej lásky. Je to úkon stvoriteľskej Božej činnosti, ktorú
teológovia označujú akoby za druhé stvorenie. Potom každý deň života a každý rok je osobitným Božím darom. Druhý význam, že čas je Božím darom, je v tom, že nám ho Božia prozreteľnosť ponúka a dáva ako
príležitosť na konanie dobra, na lásku k Bohu i človekovi. Čas je ako nepopísaný denník, do ktorého sa neviditeľným atramentom zapisuje všetko, čo sme urobili. Čas je ako záznam na videokazete, na ktorú sa zachytáva všetko dobré i zlé, čo v každú hodinu a každý deň roka urobíme. Čas je dar možnosti konať dobro,
uskutočňovať lásku.
Ešte je aj tretí význam daru času. Čas, hodiny a dni jeho trvania sú reťazou dôkazov Božej lásky voči
nám. Niet minúty, hodiny ani dňa, žeby na nás nepršala z neba Božia láska, jeho prehojné požehnanie a milosť. Boh nás zaplavuje každý okamih času teplom a svetlom svojej lásky viac, ako slnko svojou žiarou zaplavuje zem. „Milosti Pánovej plná je zem” (Ž 33, 5) - spieva žalmista, nielen vzhľadom na priestor, ale aj
vzhľadom na čas, v ktorom ľudia prežívajú svoj pozemský život. Aj Svätý rok milosrdenstva bude časom milosti, časom Božích darov a požehnaní. Nie všetky sa nám podarí zaevidovať, nie všetky sa nám podarí uchopiť a prijať.
Samo Božie milosrdenstvo je pre nás najväčší dar v čase. Osobitným darom času nášho pozemského
putovania je Ježiš Kristus, prítomný v Najsvätejšej Eucharistii. Je to jeden z najväčších darov Božej lásky,
že svoj pozemský čas smieme prežívať v jeho prítomnosti, jeho blízkosti, a každý deň okusovať dobrodenie
pôsobenia tejto Prevelebnej sviatosti.
Ak hovoríme o bráne milosrdenstva v posvätení času, treba mať na pamäti zvlášť jeden deň, ktorý sa
opakuje každých osem dni v týždni v behu plynutia času, a to je nedeľa – Deň Pánov. O tomto dni hovorí
Písmo: „Toto je deň, ktorý učinil Pán, plesajme a radujme sa z neho.“ (Ž 118,24) V tento deň veriaci na celom
svete osobitným spôsobom okusujú Božie milosrdenstvo a uskutočňujú ho aj medzi sebou. Nedeľa je darom
Božieho milosrdenstva a je aj bránou k nemu.
Základným obsahom nedele je tajomstvo Kristovho zmŕtvychvstania. Podľa výslovného svedectva
evanjelia Pán Ježiš vstal z mŕtvych v nedeľu. Na nedeľu sa viaže aj tajomstvo zoslania Ducha Svätého, ktorého Kristus prisľúbil svojim učeníkom. V prvý deň týždňa na pamiatku Kristovho zmŕtvychvstania sa učeníci
zhromažďovali na slávenie bohoslužieb – na čítanie Písma a na lámanie Chleba. Vždy sa spájalo zhromaždenie
veriacich s pamiatkou, slávením a uctievaním Kristovho veľkonočného tajomstva – jeho požehnanej smrti a
slávneho zmŕtvychvstania. Nedeľu právom považujeme za deň Krista. On je stredobodom každej nedele,
vzhľadom aj na kult, ktorý sa vzdáva Bohu Otcovi a vzhľadom na obsah celého sviatočného dňa. Za stredobod slávenia nedele považujeme stretnutie so vzkrieseným Kristom pri slávení Eucharistie, prípadne pri
iných náboženských akciách. Prichádza medzi nás ten istý vzkriesený Kristus, aby posilnil našu vieru, povzbudil nádej a roznietil lásku. Jeho skutočnú, aj keď neviditeľnú prítomnosť, prežívame vierou a vzájomnou láskou. Stretnutie veriacich s Kristom sa každú nedeľu uskutočňuje hlavne v tých troch znakoch a
spôsoboch jeho prítomnosti: v Eucharistii, v Božom slove a v ľuďoch tvoriacich bratské spoločenstvo.
Ako kedysi Pán Ježiš uisťoval učeníkov o dobrodení soboty, jeho slová sa tak isto vzťahujú aj na nedeľu. „Sobota bola ustanovená pre človeka, a nie človek pre sobotu. A tak je Syn človeka pánom aj nad
sobotou.“ (Mk 2,27-28) V slovách „sobota pre človeka“ dá sa jasne rozpoznať Boží zámer, pre ktorý Boh
prikázal svätiť sviatočný deň. Ide naozaj o dobro človeka. Okrem duchovného a náboženského dobra, zámerom nedele je aj pozemské a časné dobro človeka. Vyplýva to z biblického obrazu, ktorý zdôvodňuje slávenie sviatočného dňa. „A v siedmy deň odpočíval od všetkých diel, ktoré urobil.“ Je to výzva pre človeka, aby
po svojom pracovnom výkone cez týždeň, sa oddal odpočinku a tešil sa zo svojich diel. Súčasťou programu
na nedeľu je aj rekreácia a oddych. Hľadáme ho najmä v prírode alebo v kultúrnych a športových
podujatiach. Radosť a oddych sú dve kategórie dobra, ktoré má človekovi pomôcť získať svätenie nedele.
Oddych predpokladá, že cez sviatočný deň zanecháme pracovné povinnosti. Pokoj od námah okrem
regenerácie fyzických a duševných síl má ešte aj to dobrodenie, že človekovi vytvára priestor stretnúť samého seba, uvedomiť zmysel svojho života a utvrdiť sa v životnej orientácii. Najväčšou krivdou, ktorú
človek pácha na sebe samom je to, že si nevie nájsť čas sám pre seba. Nedeľa je viac ako iné dni vhodná na
sebaposväcovanie a kultivovanie ducha. Pracovným pokojom v nedeľu Boh chráni aj naše zdravie.
Odpočinkom si obnovujeme duševné i telesné sily do nastávajúceho týždňa. Nedeľa je aj na lásku
a milosrdenstvo voči našim blížnym.

Mons. Pavol Janáč

VYSVETLENIE O MOŽNOSTI ZÍSKAŤ ÚPLNE ODPUSTKY
V MIMORIADNOM SVÄTOM ROKU MILOSRDENSTVA
Úplné odpustky počas Svätého roku milosrdenstva môžu získať raz denne:
Všetci veriaci, ktorí:

 si vykonajú púť k Svätej bráne milosrdenstva (prejdú cez ňu!);
 príjmu sviatosť zmierenia (pred vykonaním púte);
 zúčastnia sa slávenia sv. omše a pristúpia k sv. prijímaniu (najvhodnejšie je zúčastniť sa na
sv. omši v deň púte, nemusí to však byť v tom istom chráme, stačí aj v inom kostole alebo
kaplnke);
 v duchu sa zahĺbia (reflexia) do tajomstva milosrdenstva;
 vyznajú svoju vieru;
 pomodlia sa za Svätého Otca a na jeho úmysly.

Chorí, starí a opustení, ktorí:
 príjmu sviatosť zmierenia;
 prijímajú okamihy životných skúšok (chorobu, starobu, samotu...) s vierou a s radostnou
nádejou;
 v duchu sa zahĺbia do tajomstva milosrdenstva;
 príjmu sv. prijímanie alebo sa zúčastnia slávenia sv. omše a spoločných modlitieb
prostredníctvom masmediálnych, komunikačných prostriedkov (táto účasť je spojená s
duchovným sv. prijímaním);
 vyznajú svoju vieru;
 pomodlia sa za Svätého Otca a na jeho úmysly.

Väzni, ktorí:








si uvedomili spáchanú neprávosť a úprimne si želajú znova sa začleniť do spoločnosti;
príjmu sviatosť zmierenia;
zúčastnia sa slávenia sv. omše a pristúpia k sv. prijímaniu vo väzenských Kaplnkách;
zakaždým, keď prejdú bránu svojej cely a obrátia sa myšlienkou a modlitbou na Boha Otca;
v duchu sa zahĺbia do tajomstva milosrdenstva;
vyznajú svoju vieru;
pomodlia sa za Svätého Otca a na jeho úmysly.

Každý veriaci, ktorý:







sám vykoná jeden alebo viac skutkov duchovného alebo telesného milosrdenstva;
je v stave posväcujúcej milosti;
zúčastni sa slávenia sv. omše a pristúpi k sv. prijímaniu;
v duchu sa zahĺbi do tajomstva milosrdenstva;
vyzná svoju vieru;
pomodli sa za Svätého Otca a na jeho úmysly.

Každý veriaci môže získať úplné odpustky pre duše v očistci ak:







si ich pri slávení Eucharistie pripomenie a pomodli sa za ich vyslobodenie z očistca;
je v stave posväcujúcej milosti;
zúčastni sa slávenia sv. omše a pristúpi k sv. prijímaniu;
v duchu sa zahĺbi do tajomstva milosrdenstva;
vyzná svoju vieru;
pomodlí sa za Svätého Otca a na jeho úmysly.

Najbližšia možnosť prejsť SVÄTOU BRÁNOU MILOSRDENSTVA je:

vo farskom kostole v Zákamennom alebo v Námestove a Dolnom Kubíne v kostole pri nemocnici.

