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DEŇ LITURGICKÝ KALENDÁR ÚMYSEL SV. OMŠE ČAS SV. 
SPOVEĎ 

INÉ PODUJATIE 

PONDELOK 

4.  7. 16 

SV. ALŽBETA PORTUGALSKÁ, 
ĽUBOVOĽNÁ SPOMIENKA 

+ rod. Balažova 
18.00 17.30 

 

UTOROK 
5. 7. 16 

SV. CYRIL A  METOD, 
SLOVANSKÍ VIEROZVESTOVIA, 

SLÁVNOSŤ 

+ Ludvik Paško (30.deň) 

 

Za ružu Márie Adamicovej 

7.00 
 

10.00 
 

 

STREDA 

6.  7. 16 
 SV. MÁRIA GORETTI, PANNA 

A MUČENICA, ĽUBOVOĽNÁ SPOMIENKA 
+rod.Fuckulákova, Lipničanova, 

Kozoňova, Jozef Kurčina 18.00 17.30 
 

ŠTVRTOK 

7. 7. 16 

SV. ANTON MÁRIA ZACCARIA, KŇAZ, 
ĽUBOVOĽNÁ SPOMIENKA    

 

PIATOK  

8. 7. 16 

 FÉRIA 
  

+ František Kukla 

(30.deň) 
18.00 17.30 

 

SOBOTA   

9. 7.  16 

 FÉRIA 
      

NEDEĽA 
10. 7. 16 

PÄTNÁSTA 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 

4.  7. 16 

SV. ALŽBETA PORTUGALSKÁ, 
ĽUBOVOĽNÁ SPOMIENKA 

 
  

 

UTOROK 
5. 7. 16 

SV. CYRIL A  METOD, 
SLOVANSKÍ VIEROZVESTOVIA, 

SLÁVNOSŤ 

Pohrebná + Jozef Špagla 

14.00  

 

STREDA 

6.  7. 16 
 SV. MÁRIA GORETTI, PANNA 

A MUČENICA, ĽUBOVOĽNÁ SPOMIENKA 
 

  
 

ŠTVRTOK 

7. 7. 16 

SV. ANTON MÁRIA ZACCARIA, KŇAZ, 
ĽUBOVOĽNÁ SPOMIENKA 

Za zdravie rod. Jurkyovej 
17.00 16.30 

 

PIATOK  

8. 7. 16 

 FÉRIA 
  

 
  

  

SOBOTA   

9. 7.  16 

 FÉRIA 

  
Poď. 50 r. manž., a za 

zdravie rod. Škapcovej 
18.00  17.30  

  

NEDEĽA 
10. 7. 16 

PÄTNÁSTA NEDEĽA CEZ 

ROK 
Na úmysel  8.30 

 
 

Oznamy    

 V nedeľu  „ Zbierka na dobročinné diela Svätého Otca“ bola: Babín 200,-€ Vasiľov 220,-€. 

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

modlíme za  BELGICKO. 

 Upratovanie  kostola        :   Babín :   306 - 317  
       Vasiľov:  Mária Kytková, Janka Špaglová, Mária Jadroňová, 

           Helena Jurkyová, Helena Maťovčíková, Erika Hrubcová 
Sviatosť manželstva chcú prijať:  

 

Ján Fuckulák, syn Jána a Oľgy rod. Lipničanovej, narodený – Dolný Kubín a bývajúci- Babín 

a Mária Kozoňová, dcéra Milana a Márie rod. Tomašákovej, nar. – Trstená a bývajúca- Oravské Veselé  

  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 ! 

 

Týždeň  27. DNES: ŠTRNÁSTA NEDEĽA CEZ ROK  4. 7. 2016 –  10. 7. 2016 



 Zamyslenie na 31. týždeň Roku milosrdenstva 

BRÁNA MILOSRDENSTVA V MODLITBE ZVELEBOVANIA  

Medzi významné „miesta“, kde sa stretávame s Božím milosrdenstvom a okusu-

jeme jeho dobrodenie, patrí pre kresťanov modlitba. Osobná i spoločná modlitba je 

dôležitý osobný i spoločný program na prežívanie dní Svätého roku milosrdenstva. 

Nie je to len nejaká okrajová záležitosť, ale podstatný prejav našej viery a nášho 

spoločenstva s Bohom.  

K modlitbe ako k dôležitej činnosti ducha a spôsobu posväcovania seba a sveta 

nás povzbudzuje svätý Pavol apoštol v Prvom liste Solúnčanom: „Bez prestania sa 

modlite, pri všetkom vzdávajte vďaky, lebo to je Božia vôľa v Kristovi Ježišovi pre 

vás!” (1 Sol 5, 17-18)  

Najdôležitejšou úlohou je pre nás všetkých modlitba zvelebovania Najsvätej-

šej Trojice a vzdávania vďaky za dar, ktorým je Ježiš Kristus a v ktorom k nám 

prišlo Božie milosrdenstvo na zem.  

Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému v Najsvätejšej Eucharistii! Toto je naša 

úloha vo Svätom roku, ustavične sa ponárať do zvelebovania Boha Otca, Syna a Du-

cha Svätého a ďakovať mu za dar, ktorým je Kristus sám. Každý deň tohto Svä-

tého roku milosrdenstva pridružujme hlas svojho srdca aj svojich úst k tejto spo-

ločnej piesni zvelebovania Najsvätejšej Trojice. Môžeme to robiť najrozličnejšími 

formami, tak ako sa srdcu zapáči kontaktovať sa s Bohom, ako mu zaspievať pieseň 

chvály a zvelebovania. Srdcu netreba dávať formulky. Keď jasá, keď sa raduje, vy-

jadruje to, čo cíti. Dôležité je, aby sme v srdci cítili podlžnosť vďaky voči Bohu za 

dar milosrdenstva, ktoré nám priniesol Kristus.  

Veľmi vhodný a jednoduchý spôsob modlitby zvelebovania je starobylé a pre-

krásne „Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému. Ako bolo na počiatku, tak nech je i te-

raz i vždycky i na veky vekov. Amen”. Je to veľmi vhodná modlitba zvelebovania 

Najsvätejšej Trojice počas celého Svätého roku milosrdenstva.  

S modlitbou Sláva Otcu ráno vstávajme, ňou ukončujme celý svoj deň námahy, 

práce, strádania. A týmto chválospevom naplňme aj svoj život uprostred dňa, život 

činnosti a práce, možno aj utrpenia. Nech je to akoby neprerušená pieseň nášho 

srdca. Ustavične, hovorí Apoštol, bez prestania sa modlite. To neznamená, že bu-

deme stále pohybovať ústami, bolo by to možno aj komické a nevhodné. Modliť sa 

môžeme aj srdcom, bez slova a hlasu. Aj prácu môžeme premeniť na oslavu, na 

modlitbu. To je vtedy, ak ju zapojíme do nášho stále v srdci znejúceho zvelebova-

nia, nášho srdcom znejúceho Sláva Otcu... Nech sa teda posvätí každý deň, ba 

každá hodina dňa Svätého roku milosrdenstva našou modlitbou. Modlitbou chvály, 

zvelebovania a oslavy Boha žijúceho v Trojici. Bez modlitby, bez vnútorného spoje-

nia s Bohom, bez myšlienky na Boha, bez zvelebovania Boha by nebolo Svätého roku 

milosrdenstva. Veď jubilovať nie je nič iné ako v Duchu Svätom plesať, spievať a 

zvelebovať Otca, za jeho milosrdnú lásku.  
 Mons. Pavol Janáč 



K SVIATKU SV. CYRILA A METODA 
 

Na svätého Cyrila a Metoda hľaďte očami 

plnými vďačnosti a obdivu!  

Keď sa zamýšľame nad významom apoštolátu dvoch 

Solúnčanov, jasne vidíme, že bol pre vašich predkov naj-

štedrejším Božím darom. Veď oni hlásaním evanjelia pri-

viedli slovanské národy do lona katolíckej Cirkvi; okrem 

toho vytvorením novej abecedy a uzákonením spisovného 

jazyka otvorili im brány vedy a kultúry. Vďaka ich dielu 

otvoril sa vám prístup k literatúre Východu i Západu; slo-

vienčina bola povýšená na hodnosť liturgickej reči; 

Cirkev v týchto krajinách dosiahla riadne usporiadanie; aj 

civilné právo bolo poznačené pravidlami plnými múdrosti. 

Právom im teda patrí názov otcov vlasti, lebo podľa 

všeobecného presvedčenia predovšetkým im treba 

ďakovať za to, že sa vaše milované národy dostali do 

počtu kultúrne najvyspelejších národov. Ale všetci, 

ktorým záleží na nebeskej milosti, musia sa pre nehynúcu 

pamiatku prijatého dobrodenia a vo vedomí vážnej 

povinnosti starať a usilovať, aby nebeská milosť nevyšla 

nazmar a aby jej očakávané ovocie neuschlo. 

Na svätého Cyrila a Metoda hľaďte očami plnými vďačnosti a obdivu. Obracajte sa na nich 

prosbami a modlitbami, spojení v láske, ktorá nad všetkým víťazí. Vezmite si ich za vodcov a 

orodovníkov na dobrej ceste, ktorí zasluhujú úplnú dôveru. Veď silou spoločenstva svätých, 

vďaka ktorému sa medzi pozemskou Cirkvou a nebeským Jeruzalemom oboma smermi 

prelievajú vlny oživujúcej lásky, sú milovaní a milujú a určite s väčšou ochotou a možnosťou, 

ako keď žili na zemi, túžia priniesť vám svetlo, pomoc a víťazstvo v rozmanitých nebezpečen-

stvách, v ktorých sa nachádzate. Oni sa týčia ako stĺpy nenarušenej, zdravej viery, ako vzory 

potrebných čností, ako dve olivy, dva svietniky, dva olivové výhonky, čo stoja pred Panovníkom 

celej zeme a veľa sa modlia za celé sväté mesto, ktorým je Cirkev, aj za vaše národy, aby 

ostali verné kresťanskej kultúre predkov, ktorú oni začali tvoriť, aby spájali staré s novým, a 

tak mohli vykročiť za vytýčeným cieľom pravého pokroku, po bezpečnej ceste, ktorú oni 

chránia a osvetľujú, čím budú pripomínať, že dôstojnosť slobodných národov sa neopiera o 

vojská a hmotné bohatstvo, ale o svornosť občanov, o rodinné čnosti, o mravnú bezúhonnosť, o 

zachovávanie práva a spravodlivosti, o úprimnú úctu a ochranu všemohúceho Boha, ktorému 

podlieha všetko a všetko musí slúžiť jeho sláve. 

Veď či si každá ustanovizeň nezachová svoju životnú silu iba do tej miery, v akej sa vracia 

k svojim jasným počiatkom a v akej zachováva posvätné dedičstvo otcov? Keď ním pohrdne, 

zvrhne sa a zanikne: tak, ako keď dubu poodtíname alebo skrátime korene, márne budeme ča-

kať na novú a trvalú zeleň. 

Preto nech váš duch nikdy nestráca zo zreteľa napomenutie, ktoré vám zanechal svätý 

Cyril ako testament, aby ste stále boli neúnavnými služobníkmi spásy svojho ľudu. 

  

(Z apoštolského listu Antiquae nobilitatis pápeža bl. Pavla Šiesteho z 2. februára 1969) 
 


