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DEŇ LITURGICKÝ KALENDÁR ÚMYSEL SV. OMŠE ČAS SV. 
SPOVEĎ 

INÉ PODUJATIE 

PONDELOK 

25.  7. 16 

SV. JAKUB, APOŠTOL, SVIATOK 

 
+ Genovéva Ľubová 

(30.deň) 18.00 17.30 
 

UTOROK 

26. 7. 16 

SV. JOACHIM A ANNA, RODIČIA 

PANNY MÁRIE, SPOMIENKA 

 
  

 

STREDA 

27.  7. 16 
SV. GORAZD A SPOLOČNÍCI, 

SPOMIENKA 
+ rod. Bohucká, 

Vraňákova 
18.00 17.30 

 

ŠTVRTOK 

28. 7. 16 

FÉRIA 
    

 

PIATOK  

29. 7. 16 

 SV. MARTA,  SPOMIENKA 
  

+ rod. Somorčíkova, 

Trnkova 
18.00 17.30 

 

SOBOTA   

30. 7.  16 

SV. PETER CHRYZOLÓG, BISKUP 

A UČITEĽ CIRKVI, ĽUB. SPOMIENKA 
BL. ZDENKA, PANNA A MUČENICA, Ľ.S 

Sobášna sv. omša 15.00  
Juriga  
- Kureková 

NEDEĽA 
31. 7. 16 

OSEMNÁSTA 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 

25.  7. 16 

SV. JAKUB, APOŠTOL, SVIATOK 

 
 

  
 

UTOROK 

26. 7. 16 

SV. JOACHIM A ANNA, RODIČIA 

PANNY MÁRIE, SPOMIENKA 

+ Albín Voška, sr. Kamila 
18.00 17.30 

 

STREDA 

27.  7. 16 
SV. GORAZD A SPOLOČNÍCI, 
SPOMIENKA 

 
  

 

ŠTVRTOK 

28. 7. 16 

FÉRIA 
 

+ Radoslav Madleňák 

(30.deň) 18.00 17.30 
 

PIATOK  

29. 7. 16 

 SV. MARTA,  SPOMIENKA 
  

 
  

  

SOBOTA   

30. 7.  16 

SV. PETER CHRYZOLÓG, BISKUP 

A UČITEĽ CIRKVI, ĽUB. SPOMIENKA 
BL. ZDENKA, PANNA A MUČENICA, Ľ. S 

Poď. 80 r. Dominik Jurky 
18.00 17.30 

  

NEDEĽA 
31. 7. 16 

OSEMNÁSTA NEDEĽA 

CEZ ROK 
Na úmysel  8.30 

 
 

Oznamy    

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

modlíme za  ČESKÚ REPUBLIKU. 

 V sobotu je spomienka na bl. sestru Zdenku Schelingovu. Keďže máme relikvie tejto blahoslavenej 
sestry Zdenky, budeme mať možnosť si ich uctiť a to v piatok po sv. omši vo farskom kostole v 

Babíne  a v sobotu po sv. omši vo filiálnom kostole vo Vasiľove. 

 Celý nasledujúci týždeň sprevádzajme modlitbou mládež na celosvetovom stretnutí mládeže v 

Krakove so Svätým Otcom Františkom. Stretnutie začne v pondelok 25. júla 2016 a končí v nedeľu 

31. júla 2016. Mottom stretnutia sú slová Pána Ježiša: „ Blahoslavení milosrdní, lebo oni 
dosiahnu milosrdenstvo“ (por. Mt 5, 7). 

 Dňa 27. 7. 2016 je výročie biskupskej vysviacky Mons. Štefana Sečku, spišského diecézneho 

biskupa (2002). Spomeňme si na neho v modlitbách. 
 Upratovanie  kostola        :  Babín :    347  -  368  

       Vasiľov:  Antónia Vošková, Marta Zemenčíková,  Rozália Kytková, 

           Katarína  Tomčíková,  Mária Kotúľová, Martina Pitáková 

 

Týždeň  30. DNES:  SEDEMNÁSTA NEDEĽA CEZ 

ROK  

25. 7. 2016 –  31. 7. 2016 



 
Sviatosť manželstva chcú prijať:  

       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 1. raz 

 

       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 2. 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 2. raz 
       

      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 2. 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 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 ! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Zamyslenie na 34. týždeň Roku milosrdenstva 

BRÁNA MILOSRDENSTVA K LÁSKE II. 

Ako všetky dôležité hodnoty v ľudskom živote podliehajú rôznym ohrozeniam a 

poškodeniam, tak je to aj s našou láskou. Nik nepochybuje, aká dôležitá je hlava pre 

život človeka a často sa stáva, že ochorie a správne nefunguje. Podobne je to aj s 

naším ľudským srdcom. Od jeho správnej činnosti závisí ľudský život a aj ono môže 

byť choré, ba môže aj celkom zlyhať, čo znamená smrť. Aj láska kresťana, hoci je 

pre ľudskú osobu dôležitejšia ako hlava a potrebnejšia ako srdce, niekedy ochorie.  

Najvypuklejším javom choroby našej lásky je egoizmus - sebectvo. Na túto cho-

robu trpí taký človek, ktorý to preháňa s láskou k sebe a seba miluje viac ako Boha a 

viac ako ľudí. Tento chorobný jav je osobitne príznačný pre našu dobu. Súčasný 

sekularizmus - hriech zabúdania na Boha a vlastne aj na ľudí nie je nič iné ako bujne-

nie sebectva, ako choroba lásky.  

Zabúdanie na Boha je najspupnejšie sebectvo človeka, akého sa len môže dopus-

tiť. Nedajme nášmu srdcu a našej mysli zabudnúť na Boha, aby neprerástlo sebectvo 

celkom naše srdce a naše vnútro. Lebo sme stratení, žili by sme do prázdna. Bez lásky 

k Bohu žijeme zbytočne, zbytočne sa namáhame, zbytočne trpíme, zbytočne sa po-

tíme. Bez lásky je všetko nanič. Všetko má cenu len vtedy, keď je to robené s láskou k 

Bohu, s myšlienkou na Boha. Aj keď si ju vždy aktuálne, živo, nedokážeme uvedomovať, 

ale aspoň Boha nevylučujeme z toho, čo robíme. To je zmysel Svätého roku milosrden-

stva, to je podstata nášho duchovného programu, ako ho zmysluplne a plodne prežívať.  

Čo sa týka ozdravenia našej lásky k Bohu a k blížnym, treba mať počas prežívania 

Svätého roku na pamäti dve úlohy. Jednou je vzrastať v láske a druhou je skvalitňo-

vať podobu a obsah našej lásky. K prvej úlohe počúvajme výzvu Apoštola národov: „A 

modlím sa za to, aby vaša láska čoraz viac rástla v pravom poznaní a vo všestrannom 

chápaní, aby ste vedeli rozoznať, čo je lepšie, a aby ste boli čistí a bez hany pre Kris-

tov deň, plní ovocia spravodlivosti, ktoré je skrze Ježiša Krista na Božiu slávu a 

chválu.” (Flp 1, 9-11) Ide o intenzitu lásky. Nik z nás ľudí si nemôže o sebe myslieť, že 

už dosť miluje. Ak by to niekto tvrdil, už tým samým by dosvedčoval, že nemiluje. 

Nehovorme, že sme už dosť urobili dobra, či smerom k Bohu, či smerom k ľuďom. 

Vždy sme veľkými dlžníkmi lásky. Kto pravdivo miluje, túži milovať viac. Ak tejto 

túžby po raste lásky niet, niet v nás ani lásky. 

Ošetrovanie a ozdravovanie našej lásky vo Svätom roku milosrdenstva čaká aj 

druhá úloha - skvalitňovanie lásky. Zbavovať ju nedokonalostí a vtláčať jej znaky pra-

vosti. O týchto znakoch pravosti lásky hovorí svätý Pavol v Prvom liste Korinťanom: 

„Láska je trpezlivá, láska je dobrotivá; nezávidí, nevypína sa, nevystatuje sa, nie je 

nehanebná, nie je sebecká, nerozčuľuje sa, nemyslí na zlé, neteší sa z neprávosti, ale 

raduje sa z pravdy. Všetko znáša, všetko verí, všetko dúfa, všetko vydrží. Láska nikdy 

nezanikne.” (1 Kor 13, 4-8)  

 
   Mons. Pavol Janáč 

 



(31. júla 2016 – 18. nedeľa cez rok) --  JJUUBBIILLEEUUMM  MMIILLOOSSRRDDEENNSSTTVVAA  MMLLAADDÝÝCCHH  

Budúca 18. nedeľa cez rok je podľa želania Svätého Otca Františka venovaná mládeži 

ako Jubileum milosrdenstva mladých. Prebieha súbežne s veľkým podujatím Cirkvi, ktorým je 

stretnutie mladých z celého sveta so Svätým Otcom v Krakove. Túto skupinu našich mladých 

bratov a sestier považujeme za dôležitých adresátov nášho milosrdenstva.  

Jestvuje hneď niekoľko dôvodov, pre ktoré starostlivosť Cirkvi o mládež je jej priorit-

nou úlohou. Prvý dôvod je v tom, že mládež je „nádejou Cirkvi“, ako to vyjadril Druhý vatikán-

sky koncil: „Preto tento svätý cirkevný snem pripomína duchovným pastierom ich veľmi vážnu 

povinnosť urobiť všetko, aby sa tejto kresťanskej výchovy dostalo všetkým, najmä však mla-

dým, ktorí sú nádejou Cirkvi.“ (GrE, 2)  

Druhý dôvod, pre ktorý sa Cirkev osobitne stará o mládež, je skutočnosť, že v mládeži 

vidí účinnú spolupracovníčku pri uskutočňovaní svojho spásneho poslania vo svete. „Mládež sa 

nesmie chápať iba ako predmet pastorálnej činnosti Cirkvi. Mladí ľudia sú vskutku, a musia 

byť v tom povzbudzovaní, aktívnymi subjektmi, protagonistami evanjelizácie a budovateľmi so-

ciálnej obnovy.“ (Sv. Ján Pavol II., apošt. List Christifideles laici, 46) Všetko úsilie, ktoré Cir-

kev vynakladá pri starostlivosti o mládež sa takto vracia Cirkvi v prínose mladých v diele 

budovania Božieho kráľovstva na zemi. Čím účinnejšia bude táto starostlivosť o mladých, tým 

nádejnejšia a produktívnejšia bude aj ich služba Cirkvi a svetu. 

Nie zanedbateľným dôvodom pre zvláštnu starostlivosť Cirkvi o mládež je aj skutočnosť, 

že v mnohých krajinách sveta predstavujú mladí polovicu celého obyvateľstva a často aj polo-

vicu Božieho ľudu, ktorí v týchto krajinách žije. Cirkev sa preto stotožňuje s mládežou, ako to 

vyjadril sv. Ján Pavol II. v Liste mládeži sveta (1985) „Cirkev pozerá na mládež; ešte viac: Cir-

kev vidí seba samu zvláštnym spôsobom v mládeži - vo vás všetkých a v každom jednom z vás. 

Tak tomu bolo od začiatku, od čias apoštolov. Slová v prvom Jánovom liste sú toho zvláštnym 

svedectvom: „Mládenci, vám píšem: premohli ste zlého. Napísal som vám deti: poznali ste Otca. 

Napísal som vám, mládenci: ste silní. Božie Slovo ostáva vo vás a premohli ste zlého.“ (1Jn 

2,13n.) Tieto Apoštolove slová sa pripájajú k rozhovoru Krista a mladíka v Evanjeliu a zaznie-

vajú mocným echom z generácie na generáciu. Aj v našej generácii na konci 2. tisícročia po 

Kristu Cirkev vidí seba samu v mládeži.“ (čl.15) K tomu môžeme dodať, že to platí aj o našej 

generácii na začiatku tretieho tisícročia. 

Ten najhlavnejší dôvod, pre ktorý sa Cirkev osobitne stará o mladých ľudí sú premnohé 

nebezpečenstvá a ohrozenia, ktoré v našej dobe na mladých doliehajú a ich ohrozujú. Cirkev 

chce stáť pri nich v problémoch a v búrkach mladosti a podať im pomocnú ruku v čase, keď to 

najviac potrebujú. Myslíme aj na mládež zranenú zmätkami a ideológiami našich čias, zasiah-

nutú drogami, ale aj sociálnou biedou a nezamestnanosťou toľkých mladých.  

Sv. Ján Pavol II. neúnavne zdôrazňoval, že základnou formou starostlivosti Cirkvi o mlá-

dež je jej dialóg s mladými. „Cirkev má veľa čo povedať mládeži a mládež má veľa čo povedať 

Cirkvi. Tento obojstranný dialóg musí byť úprimný, jasný a odvážny. Podporuje stretnutie a vý-

menu medzi generáciami a pre Cirkev a spoločnosť sa stáva prameňom bohatstva mladosti. Vo 

svojom Posolstve mládeži hovorí Koncil: „Cirkev sa pozerá na vás s dôverou a láskou(...) Ona je 

opravdivou mladosťou sveta (...) Hľaďte na ňu a nájdete v nej Kristovu tvár.“ (Christifideles 

laici, 46)   

Tento vzájomný dialóg s mladými sa odohráva a má prebiehať hlavne medzi generáciami. 

Prvým priestorom na stretnutie generácie mladých a starších – dospelých kresťanov je rodina. 

Práve v nej sa prirodzene stretávajú generácie a vzájomne sa obohacujú. Rodičia a dospelí v 

rodine by si mali osvojiť Ježišovu metódu ako viesť dialóg s mladými. Túto metódu prekrásne  



vystihuje evanjeliový príbeh stretnutia sa Ježiša s bohatým mládencom v evanjeliu. Je to v pr-

vom rade postoj lásky - „Ježiš pozrel na neho s láskou“. (Mk 10,21) Láska je základnou 

metódou a štýlom rozhovoru s mladými. Len milosrdná láska chápe, vie sa vžiť do rozpoloženia 

mladého človeka a reaguje na jeho túžby a nádeje. Druhé, čo je zrejmé na Ježišovom postoji k 

mládencovi je, že rešpektuje jeho slobodu - „Príď a nasleduj ma!“ (Mk 10,21) Kristus pozýva, 

ale nedonucuje. Mládenec sa musí vnútorne sám rozhodnúť, čo urobí. Niekedy môže nastať aj 

opačné rozhodnutie, aké od mladých očakávame, ale treba ho trpezlivo rešpektovať. Toto 

rešpektovanie slobodnej vôle mladých ľudí tak často chýba v našich rodinách.  

Dôležité je, aby sa tento rozhovor – dialóg mladých a starších v rodine viedol v ovzduší 

pravdy. Len pravda oslobodzuje. Niet iného receptu pre šťastný život mladých, ako je pravda. 

Dospelí musia vedieť, že len pravda môže pomôcť ich mladým vykročiť správnym smerom; 

pravda o prikázaniach, o ľudskej dôstojnosti, pravda a správnom hodnotovom systéme, pravdy 

o nádeji evanjelia. Pravda je ten najväčší dar, ktorí môžu a majú ponúkať rodičia a dospelí v 

rodine svojim mladým.  

Účinnou formou starostlivosti o mládež sa od čias pontifikátu sv. Jána Pavla II. stali sve-

tové stretnutia mládeže, ktoré sa uskutočňujú v rôznych kútoch sveta. V týchto dňoch pre-

bieha stretnutie mladých z celého sveta v Krakove. Tieto svetové stretnutia mladých s pápe-

žom, ale aj navzájom medzi sebou znamenajú veľké obohatenie a impulzy pre aktivitu mladých 

v kresťanskej a apoštolskej činnosti. Mladí ľudia sa už zo svojej povahy radi stretávajú a 

zdieľajú si svoje skúsenosti a zážitky. 

Témou tohoročné stretnutia Svätého Otca s mladými sú Ježišove blahoslavenstvá. 

„Blahoslavenstvá odpovedajú na prirodzenú túžbu po šťastí. Táto túžba má božský pôvod; Boh 

ju vložil do srdca človeka, aby ho pritiahol k sebe, lebo len on ju môže splniť. Všetci chceme 

žiť šťastne. Medzi ľuďmi zrejme niet nikoho, kto by s týmto tvrdením nesúhlasil ešte skôr, 

ako ho niekto vyslovil.“ (KKC, 1718) Blahoslavenstvá sú hlavné pravidlá kresťanského života v 

spoločenstve lásky. Sú ozvenou a spresnením prikázania lásky. Pomáhajú nám naplno rozvinúť 

lásku k Bohu a ku všetkým ľuďom. Osem blahoslavenstiev považujeme za návod na získanie 

pravého šťastia na zemi a na zabezpečenie večného života v nebi. Ježiš nám v nich načrtol 

cestu k láske a smernice radostného a plnohodnotného života. Máme v nich záruku a najistejší 

spôsob, ako sa stať a zostať opravdivými ľuďmi. Možno ich chápať aj ako evanjeliové čnosti, 

ktoré si majú osvojiť a sa nimi ozdobiť tí, čo chcú byť Kristovými učeníkmi. 
Starosť o mládež v Cirkvi dolieha nielen na duchovných pastierov a katechétov, ale na 

všetkých členov Cirkvi. Nezastupiteľnú úlohu tu majú kresťanské rodiny a rodičia. Veď rodiny 
sú prvou školou kresťanskej viery a ľudskosti pre deti a mládež. Aj vo farnosti sa majú všetci 
primeraným spôsobom podieľať na tejto veľkej úlohe Cirkvi – starostlivosti o mládež. 
Najdôležitejší je tu dobrý príklad a svedectvo viery dospelej generácie. Veľa pomáha aj mod-
litba za mládež. Celý nastávajúci týždeň sprevádzajme mládež aj z nášho Slovenska 
modlitbami na ich púti do Krakova na ich stretnutie so Svätým Otcom. 

Na záver nechajme zaznieť nezabudnuteľné slová z príhovoru sv. Jána Pavla II. mládeži 
na Slovensku pri jeho prvej návšteve v roku 1990: „Osobitným spôsobom sa obraciam na 
mládež. Budúcnosť vašej vlasti závisí najmä od vás. Vy ste budovateľmi budúcnosti Cirkvi 
a národa. Uvedomte si túto obrovskú zodpovednosť! Pamätajme, že súladnú stavbu možno 
postaviť len vtedy, keď sa bude budovať na predtým položených základoch a podľa už 
vopred pripraveného projektu. Základy vašej kultúry položili svätí Cyril a Metod, oni na-
značili aj hlavné črty projektu budúceho vývoja. Tento projekt má svoje meno: Ježiš 
Kristus! Nebojte sa Ježiša Krista! On je vaším skutočným priateľom, on vás nikdy neo-
pustí.“  

   Mons. Pavol Janáč 
 


