
                     PPP RRR OOO GGG RRR AAA MMM    BBB OOO HHH OOO SSS LLL UUU ŽŽŽ III EEE BBB    FFF AAA RRR NNN OOO SSS TTT III    BBB AAA BBB ÍÍÍ NNN    

                  MMIIMMOORRIIAADDNNYY  SSVVÄÄTTÝÝ  RROOKK  MMIILLOOSSRRDDEENNSSTTVVAA  22001166  
UUkkáážž  nnáámm,,  PPaannee,,  ssvvoojjee  mmiilloossrrddeennssttvvoo  aa  ddaajj  nnáámm  ssvvoojjuu  ssppáássuu..  

  

PPOOSSVVÄÄŤŤMMEE  KKAAŽŽDDÝÝ  TTÝÝŽŽDDEEŇŇ  RROOKKUU  MMIILLOOSSRRDDEENNSSTTVVAA  AASSPPOOŇŇ  JJEEDDNNÝÝMM  SSKKUUTTKKOOMM  MMIILLOOSSRRDDEENNSSTTVVAA!!  

FFF aaa rrr sss kkk ýýý    kkk ooo sss ttt ooo lll    ZZZ ooo sss lll aaa nnn iii aaa    DDD uuu ccc hhh aaa    SSS vvv äää ttt ééé hhh ooo    BBB aaa bbb ííí nnn    

DEŇ LITURGICKÝ KALENDÁR ÚMYSEL SV. OMŠE ČAS SV. 
SPOVEĎ 

INÉ PODUJATIE 

PONDELOK 

20.  6. 16 

FÉRIA Poďakovanie 50 r. manž. 

František a Cecília 18.00 17.30 
 

UTOROK 

21. 6. 16 

SV. ALOJZ GONZAGA, REHOĽNÍK, 
SPOMIENKA 

 
  

 

STREDA 
22.  6. 16 

SV. PAVOL Z NOLY, BISKUP;   
SV. JÁN FISCHER, BISKUP 
A TOMÁŠ MORUS, MUČENÍCI 

+ Mária Škuntová (1.výr.) 

18.00 17.30 
 

ŠTVRTOK 

23. 6. 16 

FÉRIA 
   

 

PIATOK  

24. 6. 16 

NARODENIE SV. JÁNA KRSTITEĽA, 
SLÁVNOSŤ 

+ Jozef a Zdeno Janidžár 
18.00 17.30 

 

SOBOTA   

25. 6.  16 

FÉRIA 
    

NEDEĽA 
26. 6. 16 

TRINÁSTA NEDEĽA CEZ 

ROK 

Na úmysel  
 
Za veriacich 

7.00 
 

8.30 
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DEŇ LITURGICKÝ KALENDÁR ÚMYSEL SV. OMŠE ČAS 
SV. 
SPOVEĎ 

INÉ PODUJATIE 

PONDELOK 

20.  6. 16 

FÉRIA  
  

 

UTOROK 

21. 6. 16 

SV. ALOJZ GONZAGA, REHOĽNÍK, 
SPOMIENKA 

Poďakovanie za dar 

života Žofia a Mária 18.00 17.30 
 

STREDA 
22.  6. 16 

SV. PAVOL Z NOLY, BISKUP;   
SV. JÁN FISCHER, BISKUP 
A TOMÁŠ MORUS, MUČENÍCI 

 
  

 

ŠTVRTOK 

23. 6. 16 

FÉRIA + rod Kotúľova, Kršákova 
18.00 17.30 

 

PIATOK  

24. 6. 16 

NARODENIE SV. JÁNA KRSTITEĽA, 
SLÁVNOSŤ 

 
  

  

SOBOTA   

25. 6.  16 

FÉRIA + rod. Kytkova, Somorova 

a Peter Kubala 
18.00  17.30  

  

NEDEĽA 
26. 6. 16 

TRINÁSTA NEDEĽA CEZ 

ROK 

ODPUSTOVÁ 
SLÁVNOSŤ 

10.30 
 

 

Oznamy   

 V nedeľu je odpustová slávnosť sv. Jána a Pavla o 10.30 hod. Slávnostným   celebrantom  
a kazateľom bude vdp. Jaroslav Chovanec, pán farár z Trstenej.   

 Spovedanie pred odpustom vo Vasiľove v sobotu od 10.00 hod. do 11.00 hod. 

 Na budúcu nedeľu bude „ Zbierka na dobročinné diela Svätého Otca.“ 

 Upratovanie  kostola        :   Babín :   264 - 282  

       Vasiľov:  Jana Kytková, Katarína Jureková, Helena Kotúľová, 

           Monika Gruchaľáková, Jozefína Jurkyová, Mária Špaglová 
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 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 !  

 

Týždeň  25. DNES: DVANÁSTA NEDEĽA CEZ ROK  20. 6. 2016 –  26. 6. 2016 



Zamyslenie na 29. týždeň Roku milosrdenstva 

BRÁNA MILOSRDENSTVA V RODINE III.   

Každý človek má byť milosrdný voči každému a všetci voči všetkým. Ale najkonkrétnej-
šie uplatnenie tejto evanjeliovej požiadavky je v rodine. Ona je prvý a najhlavnejší priestor 
na konanie milosrdenstva. Tu viac, ako kdekoľvek inde, sa má uskutočňovať milosrdná láska         
k človekovi. 

Človek sa niekedy ocitne v situácii, keď je veľmi odkázaný na pomoc druhých ľudí a sám 
si nevie vyriešiť svoje problémy. Do položenia prílišnej závislosti a odkázanosti na druhých sa 
môžeme dostať z rôznych príčin. Raz sú to choroby a telesné, či hmotné problémy, inokedy 
to môžu byť duchovné a mravné ťažkosti. Podať pomocnú ruku človekovi, ktorý je odkázaný 
na našu pomoc, je milosrdná láska, jednoducho milosrdenstvo. 

Každý člen rodiny, aj keď nie stále, sa ocitne niekedy v situácii raneného človeka. Raz 
trpí na tele, keď na neho doľahnú choroby, inokedy je nevládny zo staroby a inokedy môže tr-
pieť duševne a má zranené srdce. Rodina ako celok má povinnosť zachovať sa voči nemu ako 
milosrdný Samaritán. Naliať mu do rán oleja a postarať sa o neho. Rodina, teda jej jednotliví 
členovia, nesmie chodiť okolo svojich biednych nevšímavo, bez poskytnutia pomoci. 

V každej rodine sa úlohy veľmi rýchlo môžu zmeniť. Dnes zdravý a svieži, schopný i 
ochotný poslúžiť druhým, zajtra už môže ležať na posteli a čakať, že mu poslúžia v jeho 
potrebách jeho domáci. Voči našim domácim máme byť milosrdní teda aj preto, aby aj oni 
mohli byť milosrdní voči nám. „Všetko, čo chcete, aby ľudia robili vám, robte aj vy im.“ (Mt 
7,1 2) Čo totiž dnes vidíme na druhom, môžeme zajtra čakať na sebe. Dnes je na našu pomoc 
v rodine možno odkázaný otec, alebo mama, alebo starí rodičia, ale v tej istej situácii sa mô-
žeme o niekoľko dní nachádzať aj my sami. Rodina sa jednoducho bez milosrdenstva nezao-
bíde. Potrebuje ho viac ako vzduch na dýchanie. 

Milosrdenstvo v kresťanskej rodine je tým najúčinnejším poistením do každodenných 
zápasov s problémami, chorobami a nešťastiami každého druhu, ktoré môžu na rodinu doľah-
núť. A je aj prameňom nevýslovnej útechy a radosti nielen tým, ktorí ho okusujú, ale aj pre 
tých, čo ho prejavujú.  

Ešte treba hovoriť o jednej podobe rodinného milosrdenstva a to je odpúšťanie. 
Pokojné spolunažívanie členov rodiny narušuje často mravné zlo – hriech a mnohé osobné 
chyby a nedostatky správania jednotlivých členov rodiny. Práve preto, že sme slabí a náchylní 
k zlému, často sa stáva, že urobíme chybu, že ublížime svojím správaním niekomu v dome. Ak 
sa vyskytne v rodine zlo u niektorého člena domácnosti, nastupuje na scénu rodinného života 
milosrdenstvo v podobe znášanlivosti a odpúšťania. Akou realitou je v rodine ľudská slabosť a 
náchylnosť urobiť chybu, takou istou realitou rodinného života má byť znášanlivosť a ochota 
zmierovať sa. Bez nej nie je možné v rodine uchrániť a rozvíjať pokoj. Svätý Pavol upozor-
ňuje na túto potrebu znášanlivosti a odpúšťania: „Znášajte sa navzájom a odpúšťajte si, ak 
by mal niekto niečo proti druhému. Ako Pán odpustil vám, tak aj vy! Ale nad všetko toto majte 
lásku, ktorá je zväzkom dokonalosti. A vo vašich srdciach nech vládne Kristov pokoj!" (Kol 
3,13-15) 

Kristus na konci podobenstva o milosrdnom samaritánovi povedal: „Choď a rob aj ty po-
dobne!“ (Lk 10,27) Dnes to hovorí na adresu všetkých rodín a každého, čo v nich žije: „Choď a 
rob aj ty podobne!“ A začnime to u nás doma. Tam sú prví ranení, ktorých stretneme a čakajú 
na našu pomoc - na telesné alebo duchovné milosrdenstvo. To sú naši starí, naši chorí, naši 
bezradní a utrápení, ale najmä naše deti! 

  
 Mons. Pavol Janáč 

 
  



(19. júna 2016 - 12. nedeľa cez rok) 
JUBILEUM MILOSRDENSTVA OTCOV 

V dnešnú tretiu júnovú nedeľu sa vo svete tradične slávi Deň otcov. Bude vhodne, by sme tento deň prežívali 
ako Deň milosrdenstva otcov. Otcovia v našich kresťanských rodinách si zaslúžia našu osobitnú pozornosť. Veď aj oni 
sú a majú byť predmetom našej milosrdnej lásky, ale ešte viac jej uskutočňovateľmi voči svojim rodinám i k širšiemu 
okoliu, v ktorom žijú.  

Otcovstvo je úchvatné poslanie, ktoré možno označiť dvoma slovami: „nástroj“ a „znamenie“. Byť otcom je 
vlastne stať sa nástrojom Boha stvoriteľa a jeho lásky k človekovi. Nie je to len biologický rozmer darcovstva života a 
starostlivosti oň, ale aj tej duchovnej roviny ľudského života, ktorá sa uskutočňuje láskou voči potomstvu a účinnou 
pomocou, čo vedie k spáse. Svätý Otec František vybral za logo Roku milosrdenstva časť výroku z evanjelia: „MILO-
SRDNÍ AKO OTEC“. Tým chcel naznačiť, že milosrdenstvo má patriť k podstate človeka, stvoreného na Boží obraz. 
Ale ešte viac to platí o človekovi, ktorého poctil Boh úlohou otcovstva na tejto zemi. Muž ako otec má na sebe niesť, 
priam stelesňovať milosrdnú lásku nebeského Otca. Ňou sa stáva pre rodinu, najmä pre svoje deti znamením lásky 
nebeského Otca. Od plnenie tejto funkcie znaku sa odvíja potom celá výchovná funkcia otca v rodine – formovanie 
vzťahu jeho potomkov k Bohu – nášmu Otcovi.  

Otec v rodine má byť teda znamením a znakom Božej lásky voči deťom v rodine. Tu deti cez lásku svojho otca 
majú rukolapne zakusovať lásku Boha – Otca. Otec v rodine je akoby predĺženou rukou milosrdnej lásky nebeského 
Otca. Úlohou otca v rodine nie je iba splodenie dieťaťa a jeho materiálne zabezpečenie. Jeho živiteľské poslanie je 
dôležité, ale nie je dominantné. Okrem neho má otec ešte ďalšie úlohy a poslanie voči svojmu potomstvu.  

Prvou a najdôležitejšou podobou milosrdenstva otca v rodine je jeho služba rodine. Je to celá škála úloh a aktivít, 
ktoré sa od otca v rodine očakávajú. Všetky podoby tejto otcovskej služby možno vyjadriť hlavne týmito dvoma úlo-
hami: starosť o materiálne zabezpečenie rodiny a starosť o duchovné dobro rodiny. Tá prvá sa dotýka práce –
zamestnania, ktorým získava pre rodinu nevyhnutné životné potreby. Prítomnosť otca je rovnako dôležitá aj pri vý-
chove a živote rodiny, podobne ako je úloha ako je úloha matky. Starosť o deti je spoločná úloha oboch rodičov, aj otca 
a matky. Ako žena – matka v dnešnej dobe pomáha otcovi pri zabezpečovaní potrieb, je nevyhnutné, aby sa aj otec po-
dieľal na úlohe výchovy spolu s matkou svojich detí. Pre otca je každodenná starostlivosť o rodinu hlavným a 
najdôležitejším obsahom a uskutočňovaním otcovstva. To znamená, že otcovstvo je viac ako len sociálny stav, biologický 
alebo právny vzťah, ale ako zdroj nespočetného prežívania s intenzívnym citovým nábojom. V každom prípade by muž 
mal chápať svoje otcovstvo ako základnú životnú hodnotu a poslanie.  

Otcovi sa v rodine pripisuje funkcia hlavy. Vyplýva to z hierarchického usporiadania rodiny. Rodina je spoločen-
stvom osôb, ktoré má hierarchickú štruktúru. Úlohy členov rodiny môžeme prirovnať k ľudskému telu. Hlavou rodiny je 
otec, srdcom rodiny je matka a deti sú údmi tohto „tela“. Hlava a srdce sú rovnocenné údy pre človeka, ako aj otec a 
matka v rodine. Poslaním obidvoch spolu je udržiavať a riadiť život celého ústrojenstva rodiny, ale každý jemu primera-
ným spôsobom. Otec vždy musí byť hlavou rodiny, ktorý ju usmerňuje, riadi a zabezpečuje. Nesie hlavnú zodpovednosť 
za rodinu. Neslobodno si tieto úlohy v rodine zamieňať, napríklad ak žena chce byť hlavou a riadiť rodinu, alebo ak deti 
chcú rodičom rozkazovať. Kde sa to v rodinách robí, je to vždy na škodu rodinného života. Otec ako hlava rodiny nie je 
nad rodinou, ale stojí v jej službách. Manžel slúži manželke a spolu slúžia deťom. Všetci členovia rodiny si neslúžia 
otrockou láskou, ale túto nevyhnutnú službu vykonávajú s ochotou a radosťou. Inými slovami povedané žijú jeden pre 
druhého. To je vrchol milosrdenstva v rodine. 

Dôležité je, aby otec spolupracoval so všetkými členmi rodiny. Predovšetkým s matkou, aby bol jej partnerom a 
oporou a aby sa stal priateľom svojím deťom. Jedine tak dospeje k pozitívnym vzťahom vo vnútri rodiny a dosiahne 
priateľskú atmosféru medzi jej členmi. On zabezpečuje aby v rodine vládlo pokojné rodinné prostredie. Je to prostre-
die, v ktorom deti vyrastajú s vedomím plnej ľudskej dôstojnosti. Milosrdný otec v rodine dokáže odpúšťať, ale aj 
trestať, je spravodlivý, ale aj náročný voči sebe a deťom. Takýmto spôsobom slúži rodine, má ich dôveru, dokáže pora-
diť a môžu sa na neho všetci členovia rodiny spoľahnúť. Vrcholným prejavom otcovskej autority v rodine je jeho ľud-
skosť, milosrdenstvo a nadovšetko denne naplňovaná zodpovednosť za tých, ktorých miluje a ktorých mu Boh zveril na 
starosť.  

Otec v živote rodiny má teda aj duchovné poslanie. Byť otcom znamená tiež sprostredkovávať a odovzdávať ži-
vot aj v jeho duchovnom rozmere. Je to veľký Boží dar a základné poslanie. Úlohou takéhoto duchovného vedenia je 
objavovať, prehlbovať a uskutočňovať duchovné hodnoty na základe evanjelia. Otec je ten, kto svoje deti povzbudzuje, 
učí a vedie k Bohu. Otec sa stáva „kňazom a duchovným vodcom“ rodiny jedine vtedy, ak je príkladom svojej rodine. Bez 
toho, aby nariaďoval, docieli, aby sa deti naučili modliť, žiť s Cirkvou a pristupovať k sviatostiam. Takéto kňazstvo 
otca spočíva v tichom príklade a modlitbe. Modlitba otca osobná, ale i spolu s rodinou a v rodine by mala byt prvoradým 
a základným prejavom jeho duchovného života.  

Najväčší problém s naplňovaním tohto poslania otca vychovávateľa a vodcu rodiny je jeho častá neprítomnosť v 
rodine. V dnešnej dobe sú otcovia nútení odchádzať na dlhšiu dobu od rodiny za svojím zamestnaním. Deti sa tešia na 
každú chvíľu, ktorú môžu prežiť so svojím otcom, keď sa vráti zo zamestnania. Je veľmi potrebné, aby si otec našiel na 
deti čas a sa im primerane venoval.  

Otcovstvo v dnešnej dobe, podobne ako aj iné skutočnosti týkajúce sa rodiny, prežíva často v konkrétnych situá-
ciách života mnohých rodín vážnu krízu. Tá môže mať rozličné podoby. Mnohé rodiny trpia na neprítomnosť otca, jed-
nak preto, že z nej odišiel, pri manželských rozvodoch, alebo aj preto, že zomrel. Ak otec v rodine chýba, má to osu-
dové následky na rodinu. Otec môže v rodine niekedy chýbať, aj keď z nej fyzicky neodišiel, ak prestalo byť funkčné 
jeho otcovstvo. Veľa otcov nedorástlo na túto vznešenú úlohu otcovstva. Často dochádza k znevažovanie vlastného 
otcovstva samotným otcom. To sú javy alkoholizmu, manželskej nevery, prejavy násilia, ponižovanie členov rodiny alebo 
iné formy straty ľudskosti vo vzťahu k deťom i k manželke.  

Božie i naše milosrdenstvo potrebujú nielen tí otcovia, ktorí zlyhávajú v plnení si svojich otcovských povinnosti, 
ale aj tí, ktorí zažívajú sklamanie od svojich domácich, otcovia, ktorí zostali osamotení v starostlivosti o rodinu. V 
dnešný deň milosrdenstva otcov sa všetci vrúcne modlime za všetkých otcov, za dobrých a svedomitých, aby vytrvali vo 
svojej obetavej a milosrdnej službe svojim rodinám. Modlime s aj za otcov, ktorí zostávajú veľkými dlžníkmi svojim de-
ťom a manželkám, aby sa obrátili a znovu našli cestu k svojim rodinám a k životu pre nich.  

Mons. Pavol Janáč 


