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DEŇ LITURGICKÝ KALENDÁR ÚMYSEL SV. OMŠE ČAS SV. 
SPOVEĎ 

INÉ PODUJATIE 

PONDELOK 

18.  7. 16 

FÉRIA 

 
+ Zuzana a Pavol Paľo, 

Zuzana a Tomáš Jurovčík 18.00 17.30 
 

UTOROK 

19. 7. 16 

FÉRIA 

 
 

  
 

STREDA 

20.  7. 16 
FÉRIA 

 
+ rod Barťákova, 

Paškova, Babinska 18.00 17.30 
 

ŠTVRTOK 

21. 7. 16 

FÉRIA 
    

 

PIATOK  

22. 7. 16 

 SV. MÁRIA MAGDALÉNA,  SPOMIENKA 
  

+ Mária Gáborová (1.výr.) 
18.00 17.30 

 

SOBOTA   

23. 7.  16 

SV. BRIGITA, REHOĽNÍČKA, 
PATRÓNKA EURÓPY, SVIATOK 
  

    

NEDEĽA 
24. 7. 16 

SEDEMNÁSTA 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 

18.  7. 16 

FÉRIA 

 
 

  
 

UTOROK 

19. 7. 16 

FÉRIA 

 
Za pútnikov zo Smižian 

8.00 7.30 
 

STREDA 

20.  7. 16 
FÉRIA 

 
 

  
 

ŠTVRTOK 

21. 7. 16 

FÉRIA 
 

Na úmysel č. d. 258 
18.00 17.30 

 

PIATOK  

22. 7. 16 

 SV. MÁRIA MAGDALÉNA,  SPOMIENKA 
  

 
  

  

SOBOTA   

23. 7.  16 

SV. BRIGITA, REHOĽNÍČKA, 
PATRÓNKA EURÓPY, SVIATOK 
  

+ Mária Vydrová, Jozef 

Špagla a starí rodičia 18.00 17.30 

  

NEDEĽA 
24. 7. 16 

SEDEMNÁSTA NEDEĽA 

CEZ ROK 
Na úmysel  8.30 

 
 

Oznamy    

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

modlíme za  CYPRUS. 

 V utorok svätá omša vo Vasiľove bude ráno o 8.00 hod. nakoľko večer mám svätú omšu 
v Kežmarku do Rádia Lumen. 

 Upratovanie  kostola        :  Babín :    332  -  346  

       Vasiľov:  Magda Škombárová, Darina Vošková, Alena Zemenčíková,   

           Mária  Jurkyová,  Ľudmila Kotúľová, Valéria Škombárová 
Sviatosť manželstva chcú prijať:  

       Lukáš  HURTALA, syn Marcela a Marty rod. Ondriskovej, narodený – Dolný Kubín a bývajúci – Vaňovka 

       a Dominika JURKYOVÁ, dcéra Dominika a Marty rod. Juchovej,  nar. – Dol.Kubín a bývajúca- Babín  

  Ohlasujú sa 1. raz 

      Miroslav Jurky, syn Miroslava a Jany rod. Škuntovej, nar.-Dolný Kubín a bývajúci – Babín 

      a Dominika Klimčíková, dcéra Jaroslava a Emílie rod. Janetovej, nar.- Dol. Kubín a býv.-Zákamenné 

  Ohlasujú sa 1. raz 
       

Týždeň  29. DNES:  ŠESTNÁSTA NEDEĽA CEZ 

ROK  

18. 7. 2016 –  24. 7. 2016 



      Miroslav MATEJČÍK, syn Miroslava a Moniky rod. Voškovej, narodený – Dolný Kubín a bývajúci – Breza 
      a Andrea MUŠÁKOVÁ, dcéra Jána a Terézie rod. Škombárovej, nar. – Dolný Kubín a bývajúca-Vasiľov  

  Ohlasujú sa 1. raz 
 

Dominik JURIGA, syn Margity Mundierovej, narodený – Dolný Kubín a bývajúci- Lomná 

a Dominika KUREKOVÁ, dcéra + Pavla a Viery rod. Chudiakovej, nar. – Dol.Kubín a bývajúca- Babín  

  Ohlasujú sa 2. 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 33. týždeň Roku milosrdenstva 

BRÁNA MILOSRDENSTVA K LÁSKE I. 

Svätý rok milosrdenstva chceme sláviť a prežívať ako rok lásky a milosrdenstva. 

Len vtedy bude skutočne svätým, ak sa budeme usilovať vdýchnuť do jeho každého dňa 

lásku k Bohu a k ľuďom. Zo všetkého najviac náš život posväcuje práve láska.  

Láska je v prvom rade cestou, po ktorej kráčame domov k Otcovi. Dobré skutky 

akéhokoľvek druhu, ktoré sú ovocím lásky, sú akoby krokmi na našej ceste spásy, v du-

chu výroku svätého Augustína: „Do neba sa nejde nohami, ale láskou.” V tomto zmysle 

nás oslovuje aj svätý Pavol apoštol, keď predstavuje lásku ako cestu: „A ešte 

vznešenejšiu cestu vám ukážem. Keby som hovoril ľudskými jazykmi aj anjelskými, a 

lásky by som nemal, bol by som ako cvendžiaci kov a zuniaci cimbal. A keby som mal dar 

proroctva a poznal všetky tajomstvá a všetku vedu a keby som mal takú silnú vieru, že 

by som vrchy prenášal, a lásky by som nemal, ničím by som nebol. A keby som rozdal 

celý svoj majetok ako almužnu a keby som obetoval svoje telo, aby som bol slávny, a 

lásky by som nemal, nič by mi to neosožilo.” (1 Kor 12,30; 13, 1-3) Láska je naše povola-

nie. Láska je pohyb pútnikov, je cesta do náručia milosrdného Otca, do hlbín života 

Najsvätejšej Trojice. 

Láska je aj spôsob života - životný štýl kresťana. To znamená, že ona je riešením 

všetkých našich ľudských problémov a formou všetkých našich postojov. Riešenie, v 

ktorom by nebola aplikovaná láska, je zlé a neľudské, je nedôstojné človeka. Len to v 

našej činnosti, či je to už práca alebo modlitba, alebo zábava, alebo utrpenie, má cenu, 

ak sme do tejto činnosti vdýchli lásku. Bez lásky aj stavanie kostolov aj účasť na 

bohoslužbách aj zodratie rúk pri práci aj pribitie na kríž nemá žiadnu cenu. Svätý rok 

milosrdenstva je výzvou, aby sme sa ako kresťania vrátili k tomuto štýlu života. Len 

keď vtlačíme zmýšľaniu, našim rečiam a našej činnosti pečať lásky, sme hodní volať sa 

kresťanmi. 

Láska je aj cieľom ľudského života. Je dôvodom, pre ktorý žijeme. Všetky ostatné 

činnosti sú len prostriedkami, medzičlánkami, pomôckami. Láska je cieľom sama pre 

seba. Lásku ako cieľ treba chápať v dvojakom zmysle - v časnom a večnom.  

V časnom ohľade je láska cieľom sama sebe preto, lebo je účasťou na živote  

Boha. „A my, čo sme uverili, spoznali sme lásku, akú má Boh k nám. Boh je láska; a kto 

ostáva v láske, ostáva v Bohu a Boh ostáva v ňom.” (1 Jn 4, 16) Preto láska aj v časnom 

živote už nemôže mať žiadny iný cieľ mimo seba, ona je cieľom sama sebe. Už nevedie 

nikam, lebo nás vtiahla do tajomstva Najsvätejšej Trojice, lebo nás spája s Bohom, 

ktorý je Láska. Z toho vyplýva aj poučenie, že k láske už nemožno nič pridať, ani ničím 

iným vylepšiť náš ľudský život. Ona je mierou ľudskosti a kresťanskej dokonalosti. 

Láska je cieľom sama sebe aj so zreteľom na večnosť. Nielenže nám zaručuje bla-

ženú večnosť v Bohu a s Bohom, ale je priam anticipáciou účasti na večnej láske 

Najsvätejšej Trojice. V nebi nebude iná láska, tá istá, ktorú máme teraz, len očistená a 

zavŕšená odmenou. Boha a ľudí milujeme aj pre teraz - to je náš nevýslovný pokoj 

srdca, a teraz ho milujeme aj pre potom - to bude náš život v Pokoji. 

   Mons. Pavol Janáč 

 



DEŇ MILOSRDENSTVA OBETÍ NÁSILIA, ZNEUŽÍVANIA A NEŠŤASTIA 
 
16. nedeľu cez rok chceme prežívať ako Deň milosrdenstva obetí násilia, zneužívania a nešťastia. Je to 

početná skupina trpiacich a nešťastných ľudí v dnešnom svete, ktorá urgentne potrebuje naše milosrdenstvo. 
Jestvuje viacero typov týchto našich ťažko skúšaných bratov a sestier. Chceme si pripomenúť aspoň tieto tri 
skupiny: obete násilia páchaného v rodinách najmä na ženách a deťoch; obete zločinu zneužívania žien a detí; 
a obete rôznych nešťastí, ktoré doliehajú na mnohých pri živelných pohromách, pri dopravných nehodách a iných 
nešťastiach. 

Domáce násilie, čí násilie v rodine, je vážnym a žiaľ aj pomerne častým javom v našej modernej spoločnosti 
a je rozšírené po celom svete. Všeobecne sa za násilie považuje najmä fyzické násilie. Násilím rozumieme však 
každú formu ubližovania, prejavu nadvlády, znevažovania, vyhrážania, fyzického, sexuálneho a psychického ná-
tlaku. Inými slovami - domáce násilie môže mat rôzne podoby. 

K domácemu násiliu dochádza vo vnútri osobných vzťahov medzi mužom a ženou v manželstve, ale často aj 
mimo neho. Príčinou násilia v rodinách je často alkoholizmus alebo chorobná žiarlivosť a rozbujnený egoizmus. 
Vždy je však zapríčinené nedostatkom ľudskosti a neprítomnosťou opravdivej lásky. Domáce násilie je špecifické 
tým, že sa odohráva za múrmi domácnosti, kam nedosahuje verejná kontrola. Obeť je v priebehu napádania vždy 
izolovaná od možnosti akejkoľvek pomoci zvonka. To, že sa domáce násilie odohráva v skrytosti domovov, je na 
jednej strane dôvodom, prečo zostáva často aj niekoľko rokov utajené, a zároveň je to tiež príčinou toho, že sa 
oň ľudia príliš nezaujímajú. Považujú ho totiž za súkromnú záležitosť.  

Násilie v rodinách neubližuje len ženám, manželkám a matkám, jeho obeťou sú aj malé deti. Niekedy sú deti 
priamym predmetom násilia. Často dochádza priam k týraniu deti aj zo strany obdivoch rodičov. Podľa zistení 
UNICEF udáva, že asi 56 miliónov detí na svete v rodine je vystavené násilníckemu alebo agresívnemu správaniu. 
S bitkou v rodine sa stretáva 16 percent detí. Fyzické násilie v rodine je podľa štatistík najvyššie v strednej Eu-
rópe, stretáva sa s ním až 21 percent detí. V západnej Európe je to 16 percent.  

Je treba zdôrazniť, že domáce násilie je negatívny a ohavný jav, ktorý je hrubým porušovaním Božích 
prikázaní a vážnym hriechom proti ľudskosti a láske k blížnemu. Nie je možné v žiadnom prípade ho vnímať ako 
súkromnú záležitosť jednotlivca, čí rodiny. Násilie nie je možné nijako ospravedlňovať alebo byť voči nemu ľaho-
stajní a nevšímaví. Kresťania sa musia vždy proti nemu postaviť a ako je to len možné poskytnúť pomoc obetiam 
násilia. Táto pomoc môžeme mať rozličné podoby. Do ochrany týraných žien sa musí zapojiť aj celá spoločnosť 
prostredníctvom inštitúcii na ochranu rodiny, či ľudských osôb, ako je polícia a iné inštitúcie. Jestvujú aj mnohé 
občianske združenia, ktoré sa venuje ochrane i pomoci obetiam domáceho násilia. Účinnou pomocou týmto 
nešťastným obetiam násilia je okrem našej ľudskej pomoci aj naša modlitba za obete domáceho násilia.  

Inou skupinou odkázanou na pomoc našej milosrdnej lásky sú obete sexuálneho zneužívania žien a detí. 
Sexuálne zneužívanie detí a maloletých osôb je bohužiaľ aj v dnešnej, pomerne vyspelej spoločnosti, stále javom, 
ktorý katastrofálne zaťažuje a ničí nielen jeho obete, ale aj celé okolie, rodinu a celú spoločnosť. Odborníci v 
tejto oblasti varujú, že pri sexuálnom zneužívaní môžu dieťaťu ostať následky po celý zvyšok jeho života. 

Medzi obete sexuálneho zneužívania detí a mladistvých treba zarátať aj zneužívanie deti na pornografiu. 
Tento zločin proti mravnosti a ľudskosti je o to horší, že sa v spoločnosti šíri pre zisk a obohacovanie. Často sa 
ho dopúšťajú aj samotní rodičia pre zárobok na vlastných deťoch. Varovné slová na ochranu detí pred znevážením 
dôstojnosti detí a ich znesvätením vyriekol Pán Ježiš v evanjeliu: „Ale pre toho, kto by pohoršil jedného z týchto 
maličkých, čo veria vo mňa, bolo by lepšie, keby mu zavesili mlynský kameň na krk a ponorili ho do morskej hlbiny. 
Beda svetu pre pohoršenie! Pohoršenia síce musia prísť, ale beda človekovi, skrze ktorého pohoršenie prichádza!“ 
(Mt 18, 6 – 7) Všetky obete mravného zneužívania najmä v sexuálnej oblasti sú predmetom našej milosrdnej lásky. 
Svoju pomoc im môžeme preukazovať najmä modlitbami.   

Ešte si dnes chceme pripomenúť tretiu skupinu odkázaných na naše milosrdenstvo: sú to obete rôznych ne-
šťastných udalosti v ich živote, ako sú živelné pohromy alebo dopravné havárie. Často počujeme o rôznych 
mimoriadnych príhodách a nešťastiach, v ktorých sa ocitli naši ľudskí bratia a sestry pri živelný pohromách 
v prírode. Niekedy ľudí prekvapí zemetrasenie, vodné záplavy alebo zosuny pôdy a ohrozujú ich životy a často 
prídu aj o majetok. Inokedy sú to dopravné letecké alebo vlakové katastrofy a podobne.  

Obete týchto nešťastných udalosti okrem súženia v podobe hmotných škôd a ujmy na zdraví, často aj úmr-
tia svojich najbližších, prežívajú aj veľkú skúšku viery a dôvery v Boha. Často hľadajú odpovede na otázku: prečo 
sa takéto veci stali? Prečo je zlo na svete? Odpoveď nachádzame v tajomstve Božej prozreteľnosti. Čo sa týka 
fyzického zla, ktoré nám niekedy spôsobuje príroda a jej zákony, je dôsledkom prirodzeného poriadku. Dochádza 
k nemu na základe pôsobenia prírodných zákonov. Napríklad, človek pod vplyvom gravitácie padne zo strechy a 
zlomí si nohu, inokedy k fyzickému zlu môže dôjsť vplyvom morálneho zla, napríklad: zločinec zavraždí otca rodiny 
a deti preto trpia fyzicky aj psychicky nedostatkom potrieb.  

 Existencia zla vo svete neodporuje Božej prozreteľnosti. Tá stojí nad zlom, hoci nie vždy vieme jasne 
rozpoznať ako. Božia prozreteľnosť má kontrolu nad zlom. Ani jedno zlo, či fyzické alebo mravné sa nemôže vym-
knúť z Božej prozreteľnosti. Ak ho Boh v jednotlivých prípadoch pripúšťa t. j., že neznemožní konanie mravného 
zla, to neznamená, že je narušený celkový zámer Boha, ktorý sleduje Božia prozreteľnosť. „To, že Boh dopúšťa 
fyzické a morálne zlo, je tajomstvo. Boh ho objasňuje skrze svojho Syna Ježiša Krista, ktorý zomrel a vstal z 
mŕtvych, aby zvíťazil nad zlom. Viera nám dáva istotu, že Boh by nedopustil zlo, keby aj z neho napokon nevyvodil 
dobro cestami, ktoré budeme úplne poznať až vo večnom živote.“ (KKC, 324) Našu dôveru v Božiu prozreteľnosť 
nemôže otriasť ani zdanlivé šťastie hriešnikov, ani zdanlivé nešťastie spravodlivých. V šťastí i v nešťastí mu 
dôverujeme a počítame s jeho pomocou. 

Božie milosrdenstve je s ľuďmi aj v ich rozličných nešťastiach života aj tak, že podnecuje naše srdcia, aby 
sme pri takýchto ľuďoch vždy stáli a vedeli im pomôcť v nešťastí, ktoré ich postihlo. Aj to je prejav Božej 
prozreteľnosti, že nám dala prikázanie o láske k blížnemu a že nás jeho nevyspytateľné cesty privádzajú 
k ľuďom, ktorí trpia a sú nešťastní, aby sme im pomohli. 

 Mons. Pavol Janáč 
 


