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Týždeň  53. DNES: PRVÁ NEDEĽA PO NARODENÍ 

–SVIATOK SV. RODINY 

28. 12. 2015 – 3.1. 2016 

Farský kostol Zoslania Ducha Svätého Babín 

DEŇ LITURGICKÝ KALENDÁR ÚMYSEL SV. OMŠE ČAS SV. 
SPOVEĎ 

INÉ PODUJATIE 

PONDELOK 

28. 12. 15 

SV. NEVINIATKA, MUČENÍCI, 
SVIATOK 

+ Štefan Siváň a rodičia  
17.00  

 

UTOROK 

29. 12. 15 

SV. TOMÁŠ BECKET, BISKUP 

A MUČENÍK  
 

  
 

STREDA 
30. 12. 15 

 + rod. Nuttova, Matysova 17.00  
 

ŠTVRTOK 

31. 12. 15 

 
+ František Kurtulík 8.00  

+ pobožnosť na 
konci roka 

PIATOK  

1. 1. 16 
SLÁVNOSŤ PANNY MÁRIE 

BOHORODIČKY,  
PRIKÁZANÝ SVIATOK 

Na úmysel 
 
Za veriacich 

7.00 

 

10.00 

 

 

SOBOTA   

2. 1.  16 
SV. BAZIL VEĽKÝ A GREGOR 

NAZIÁNSKY,BISKUPI A UČ.CIRK. 

 
   

 

NEDEĽA 
3. 1. 16 

DRUHÁ PO NARODENÍ 
PÁNA  

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 

28. 12. 15 

SV. NEVINIATKA, MUČENÍCI, 
SVIATOK 

 
 

  

UTOROK 

29. 12. 15 

SV. TOMÁŠ BECKET, BISKUP 

A MUČENÍK  
+ Štefan  a Terézia Kytka 

17.00  
 

STREDA 
30. 12. 15 

  
  

 

ŠTVRTOK 

31. 12. 15 

 + rod. Kotúľova, 

Janigova, Kušnierikova 
9.30   

+ pobožnosť na 
konci roka 

PIATOK  

1. 1. 16 
SLÁVNOSŤ PANNY MÁRIE 

BOHORODIČKY,  
PRIKÁZANÝ SVIATOK 

Na úmysel 8.30  

 

SOBOTA   

2. 1.  16 
SV. BAZIL VEĽKÝ A GREGOR 

NAZIÁNSKY,BISKUPI A UČ.CIRK. 
+ Jozef a Mária 

Bombiakova a rodičia 
17.00   

 

NEDEĽA 
3. 1. 16 

DRUHÁ PO NARODENÍ 
PÁNA  

Na úmysel 8.30 
  

 Oznamy     

 Vianočná ofera:   1. 1.  -   piatok  - kostolník, 6. 1.    – streda -  miništranti 
 Upratovanie  kostola:  Babín :    č. d.  306 - 317      

                            Vasiľov:     Jana Kytková, Katarína Jureková, Elena Kotúľová, 

          Monika Gruchaľáková, Jozefína Jurkyová, Mária Špaglová    
 

Požehnanie nových domov bude na požiadanie podľa dohody v niektorý deň po sviatkoch.  

 Sviatosť manželstva chcú prijať:  
      Jozef  BRANDÝS, syn Jozefa a Kristíny rod. Skubiszovej, narodený – Dol.Kubín a býv. – Mútne-Duľov 

      a Monika PAĽOVÁ, dcéra Františka a Janky rod. Cubínkovej, narodená – Dol.Kubín a býv.- Babín 

  Ohlasujú sa 1. 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 4. týždeň Roku milosrdenstva 

BRÁNA MILOSRDENSTVA V TVÁRI JEŽIŠA KRISTA II.  

Svätý Otec František začína bulu Misericordiae vultus, ktorou ohlásil slávenie mimoriadneho 
jubilejného roku milosrdenstva, práve týmito slovami: „Ježiš Kristus je tvárou Otcovho milosrdenstva.“ 

Božie milosrdenstvo sa naplno zjavilo v Kristových slovách a skutkoch. Pán Ježiš pri ohlasovaní 
Božieho milosrdenstva ľuďom naviazal na tú skúsenosť Izraelitov, ktorú mali z okusovania Božej lásky 
a dobroty. Otcovo milosrdenstvo ku každému človekovi sa zračilo z každého jeho slova a skutku. 

Kristus svoje verejné vystúpenie v nazaretskej synagóge začal práve slovami proroka Izaiáša, z 
ktorých zaznieva posolstvo Božieho milosrdenstva: „Duch Pána je nado mnou, lebo ma pomazal, aby som 
hlásal evanjelium chudobným. Poslal ma oznámiť zajatým, že budú prepustení, a slepým, že budú vidieť, 
utláčaných prepustiť na slobodu a ohlásiť Pánov milostivý rok.“ (Lk 1, 18-19) Ohlásenie „Pánovho 
milostivého roku“ nie je nič iné, ako vyhlásenie „Božej amnestie“ pre všetkých zotročených zeme, kto-
rých sužujú hriechy alebo aspoň ich následky. Kristus prišiel na svet, aby ho zbavil otroctva, zla a hrie-
chu.  

Všetky evanjelia sa sústreďujú na toto mesiášske poslanie Krista, ale najviac ho zdôrazňuje evan-
jelista Lukáš. Preto jeho evanjelium nazývame „Evanjelium Božieho milosrdenstva“. V tomto evanjeliu 
nachádzame prekrásne podobenstvá, ktorým Kristus približoval a objasňoval milosrdnú lásku nebeského 
Otca. Podobenstvá o milosrdnom otcovi a márnotratnom synovi, o milosrdnom Samaritánovi, podoben-
stvo o stratenej ovečke, o stratenej drachme, o nemilosrdnom sluhovi a mnohé ďalšie, vždy nejakým 
spôsobom osvetľujú lásku a milosrdenstvo.  

„Kristus nám zjavuje Boha, ktorý je Otcom a je „Láska“, ako to zdôraznil svätý Ján vo svojom pr-
vom liste, zjavuje nám Boha, ktorý je „bohatý na milosrdenstvo“, ako to čítame u svätého Pavla. Táto 
pravda nie je iba dajaké poučenie, ale je to dôležitá skutočnosť, ktorú nám Kristus predstavuje. Sprí-
tomniť Otca ako lásku a milosrdenstvo znamená u Krista základné uskutočňovanie jeho mesiášskeho 
poslania... Primerane tomu, že Ježiš ohlasuje prítomnosť Boha ako Otca, lásku a milosrdenstvo, vyvolil 
si milosrdenstvo za jeden z hlavných predmetov svojej učiteľskej činnosti.“ (Dives in misericordia, 3) 

Pán Ježiš zjavoval Božie milosrdenstvo aj všetkými svojimi skutkami. Predovšetkým jeho zázraky 
boli priam znameniami a dôkazmi milosrdnej lásky Otca na tejto zemi. Zázrakmi Kristus naznačil, že 
prišiel zbaviť svet hriechu a jeho následkov: chorôb, trápení, vykorisťovania, mravného a fyzického zla. 
Ony boli dôkazmi, že Božie kráľovstvo prišlo na svet a je prítomné medzi ľuďmi. „Ale ak ja Božím prs-
tom vyháňam zlých duchov, potom k vám prišlo Božie kráľovstvo.“ (Lk 11, 20)  

Sám Kristus považoval svoje zázraky za znamenia, pomocou ktorých mali ľudia vybadať a spoznať 
Božiu lásku. Keď prišli poslovia od Jána Krstiteľa, aby sa ho opýtali, či je naozaj očakávaný Mesiáš, od-
kázal mu: „Choďte a oznámte Jánovi, čo počujete a čo vidíte: slepí vidia, chromí chodia, malomocní sú 
čistí, hluchí počujú, mŕtvi vstávajú a chudobným sa hlása evanjelium.“ (Mt 11, 4-5) 

Sv. Ján Pavol II. v encyklike Dives in misericordia takto zhrňuje obsah evanjeliového posolstva: 
„Ježiš najmä spôsobom svojho života a svojimi skutkami ukázal, ako je prítomná láska v našom svete: tá 
láska, ktorá je činná, ktorá sa obracia na človeka a vzťahuje sa na všetko, čo patrí k ľudskej bytosti. 
Túto lásku možno skúsiť najmä vtedy, keď ona prichádza do styku s chorobou, krivdou, núdzou - a vô-
bec s tým celým historickým „stavom človečenstva“, ktorý znamená rozličnú fyzickú i mravnú 
ohraničenosť a krehkosť človeka. Vzhľadom na spôsob a rozsah, akým sa táto láska prejavuje, sa ona v 
biblickej reči nazýva „milosrdenstvom“. (Dives in misericordia, 3) 

Kristus nebol iba učiteľom Božieho milosrdenstva, ale aj jeho dokonalým uskutočňovateľom. Ako 
služobník Božieho milosrdenstva na zemi ľuďom dával Otcovo odpustenie. Zreteľne ukázal, že mu Otec 
dal moc odpúšťať hriechy a sprítomňovať Otcovu lásku v dušiach kajúcnikov. Úchvatné a inšpirujúce sú 
stretnutia Krista s hriešnikmi, ku ktorým sa milosrdne skláňal a im odpúšťal. Človek na posteli, ktorého 
priniesli štyria a cez otvor v streche domu spustili k Ježišovi, aby ho uzdravil; ženu, ktorú pristihli pri 
cudzoložstve a chceli ukameňovať; iná kajúcnica, čo mu slzami umývala nohy a vlasmi utierala a mnohí 
ďalší - tí všetci stretli sa objavili v Kristovi milosrdnú Božiu lásku.  

Zástup hriešnikov z evanjeliových príbehov spoznal a pochopil, že láska je väčšia ako hriech. 
Láska hriech premáha a likviduje tak, že ho odpúšťa. Lenže láska je aj ovocím milosrdenstva a odpove-
ďou človeka na Božie odpustenie. Kristus to jednoznačne vyjadril v rozhovore s farizejom: „Preto ti 
hovorím: Odpúšťajú sa jej mnohé hriechy, lebo veľmi miluje. Komu sa menej odpúšťa, menej miluje.“ 
(Lk 7, 47) 

Mons. Pavol Janáč 


