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DEŇ LITURGICKÝ KALENDÁR ÚMYSEL SV. OMŠE ČAS SV. 
SPOVEĎ 

INÉ PODUJATIE 

PONDELOK 

27.  6. 16 

SV. LADISLAV, ĽUBOVOĽNÁ SPOMIENKA + Johana, Matej, Vladimír, 

František Kurčina 18.00 15.00 
Spoveď aj pre žiakov 

na záver šk. roka 

UTOROK 

28. 6. 16 

SV. IRENEJ, BISKUP A MUČENÍK, 
SPOMIENKA 

 
  

 

STREDA 
29.  6. 16 

 SV. PETER A  PAVOL, 
APOŠTOLI, SLÁVNOSŤ 

Za veriacich 

Na úmysel 
6.30 

18.30 
 

 

ŠTVRTOK 

30. 6. 16 

PRVÍ SVÄTÍ MUČENÍCI CIRKVI 

V RÍME, ĽUBOVOĽNÁ SPOMIENKA 
Na úmysel –  

na poďakovanie 
9.00  

TE DEUM  
zakončenie šk.roku 

PIATOK  

1. 7. 16 

 FÉRIA 
PRVÝ PIATOK V MESIACI 

+ Jozef, Mária Kubek 

a rodina  
17.00 16.30 

 

SOBOTA   

2. 7.  16 

NÁVŠTEVA PANNY MÁRIE, SVIATOK 
    

NEDEĽA 
3. 7. 16 

ŠTRNÁSTA 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 

27.  6. 16 

SV. LADISLAV, ĽUBOVOĽNÁ SPOMIENKA  
  

 

UTOROK 

28. 6. 16 

SV. IRENEJ, BISKUP A MUČENÍK, 
SPOMIENKA 

+ Anton, Helena, Štefan, 

Mária Bombiak 18.00 17.00 
Spoveď aj pre žiakov 

na záver šk. roka 

STREDA 
29.  6. 16 

 SV. PETER A  PAVOL, 

APOŠTOLI, SLÁVNOSŤ 

Na úmysel 
17.00  

 

ŠTVRTOK 

30. 6. 16 

PRVÍ SVÄTÍ MUČENÍCI CIRKVI 

V RÍME, ĽUBOVOĽNÁ SPOMIENKA 

Na úmysel – 

na poďakovanie  8.00  
TE DEUM  
zakončenie 
šk.roku 

PIATOK  

1. 7. 16 

 FÉRIA 
PRVÝ PIATOK V MESIACI 

+ Jozef, Júlia, Mária 

Chylová 
18.00  

  

SOBOTA   

2. 7.  16 

NÁVŠTEVA PANNY MÁRIE, SVIATOK + Lukáš, Anna, Marcela 

Murín 
18.00  17.30  

  

NEDEĽA 
3. 7. 16 

ŠTRNÁSTA NEDEĽA CEZ 

ROK 
Na úmysel  8.30 

 
 

Oznamy  Zakončenie šk. roku vo štvrtok – Vasiľov o 8.00 hod. Babín 9.00 hod. 

 V dnešnú nedeľu je „ Zbierka na dobročinné diela Svätého Otca.“ Cez BÚ sa posiela do Ríma. 

 Spovedanie chorých:   Babín v utorok od 8,30 h.; Vasiľov utorok od 11,00 h. 

 Spovedanie pred prvým piatkom: Babín -pondelok  od 9,00 hod.; popoludní od 15.00 h.  

      Vasiľov – utorok  od  17.00 hod. 
 V stredu je prikázaný sviatok sv. Petra a Pavla. Sv. omše Babín 6.30; 18.30; Vasiľov 17.00 hod. 

 Mariánska púť do Levoče. Program celej púte je na nástenke.  Slávnostnú sv. omšu bude celebrovať 

apoštolský nuncius na Slovensku arcibiskup Mons. Mario Giordana.   

 Upratovanie  kostola        :   Babín :   283 - 303  

       Vasiľov:  Daniela Kytková, Katarína Kytková, Renáta Maťugová, 

           Zlatica Jurkyová, Antónia Belová, Darina Jurkyová 
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 2. raz 

                    Kto by vedel o nejakej manželskej prekážke, je to povinný ohlásiť na farskom úrade. 

Týždeň  26. DNES: TRINÁSTA NEDEĽA CEZ ROK  27. 6. 2016 –  3. 7. 2016 



 Zamyslenie na 30. týždeň Roku milosrdenstva 

BRÁNA MILOSRDENSTVA V BOŽOM SLOVE  

Jednou z aktivít vo Svätom roku milosrdenstva nech je pre nás priblíženie sa ku Kristovi 
ako k Slovu a jeho prijatie ako Slova. Aj v tejto podobe a polohe sa nám Kristus predstavuje, 
ponúka a dáva. Nech si teda každý z nás uvedomí, že v Kristovi k nám prichádza Otcovo Slovo, 
o ktorom svätý Ján v evanjeliu vyhlásil: „Na počiatku bolo Slovo a to Slovo bolo u Boha a to 
Slovo bolo Boh.” Jn 1, 1 Božie slovo je samo Milosrdenstvo, ktoré k nám hovorí a sa nám dáva.  

Svätý Ján apoštol zároveň ohlásil nielen príchod Slova na túto zem, ale aj dobrodenia, 
ktoré v sebe svetu prináša. Označuje ich dvoma hodnotami - život a svetlo. Doslovne píše: „V 
ňom bol život a život bol svetlom ľudí.” (Jn 1, 4), „Pravé svetlo, ktoré osvecuje každého člo-
veka prišlo na svet.” (Jn 1, 9) 

Tieto dve dobrodenia Slova - svetlo a život - ponúka Kristus tým, ktorí ho prijímajú, čo v 
neho neodmietajú uveriť. Symbolika svetla, ktorým sa označuje dobro Krista pre ľudí tejto 
zeme, je vyjadrením daru pravdy pre poznanie človeka. Kristus prichádza oslobodiť ľudí od 
klamstva a lži, ponúka ľuďom pravdu, ktorá ich oslobodzuje „Poznáte pravdu a pravda vás 
vyslobodí.” (Jn 8, 32)  

Tápanie v tme nevedomosti, omylov a klamstiev je jedna z hlavných diagnóz chorého ľud-
stva. Nielen v dobe Kristovho historického príchodu, ale v celých dejinách ľudstva. Je to prí-
značná charakteristika aj našej doby na začiatku tretieho tisícročia. Zdá sa akoby umenie kla-
mať a zavádzať ľudí dosahovalo svoj vrchol. Prispieva k tomu aj moderná technická civilizácia, 
zneužívanie hromadných oznamovacích prostriedkov, ktoré ako sa zdá v prevažnej miere stoja 
v službách klamstva a lží.  

Svetlo prišlo na svet ukryté v lampe Slova a prišlo až k nám. O čo väčšia je temnota 
nášho ponorenia sa do klamstva tohto sveta a tmy nevedomosti, o to väčšia a neliehavejšia je 
potreba nanovo prijať Krista - Svetlo národov, Slovo pravdy. Svätý rok milosrdenstva nech sa 
pre nás stane rokom Pánovho svetla, prijatia tohoto svetla do našich sŕdc, do našich domovov, 
do našich spoločenstiev, do národa, ba do celého ľudstva.  

Chceme počuť návod, ako sa možno zmocniť svetla? Prijmime Slovo, v ňom je svetlo, čí-
tajme toto Slovo, zapísané v Písmach a svätých knihách, alebo ho počúvajme, keď nám ho 
služobníci Slova čítajú. Rozjímajme o ňom, uvažujme a usilujme sa mu dať aj odpoveď. Toto 
spolužitie so Slovom, častá komunikácia s jeho obsahom, osvojovanie si pravdy tohoto Slova 
nech sa stane jednou z prvoradých aktivít nášho osobného prežívania Svätého roku milosrden-
stva. 

Malo by sa stať samozrejmosťou pre každého z nás heslo: ani jeden deň bez Božieho 
slova! Vhodne nás k tomu povzbudzuje prekrásny text Svätého písma: „A tieto slová, ktoré ti 
ja dnes hovorím, budú v tvojom srdci, budeš ich opakovať svojim synom a hovoriť o nich, či bu-
deš sedieť vo svojom dome, alebo cestovať, či budeš líhať alebo vstávať. “Dt 6, 7  

Sväté písmo je akoby „Album Kristovej tváre“. Každá jeho stránka nám približuje jeho 
milosrdnú tvár. Božie slovo v žalme nás vyzýva: „Hľadajte Pána a jeho moc, hľadajte vždy jeho 
tvár“ (Ž 105,4). Treba to rozumieť ako trvalú úlohu poznávať Krista čítaním Svätého písma a 
rozjímaním nad Božím slovom. Cez kontempláciu Kristovej tváre v Písmach komunikujeme so 
samým Milosrdenstvom.  

Svätý Ján apoštol v správe o príchode Krista - Slova, ktoré sa stalo telom a ktoré je plné 
milosti a pravdy hovorí, že „Pravé svetlo, ktoré osvecuje každého človeka, prišlo na svet. Bol 
na svete a svet povstal skrze neho, a svet ho nepoznal. Prišiel do svojho vlastného, a vlastní ho 
neprijali.“ (Jn 1, 9-11) Sami posúďme, či to apoštol nehovorí o nás?! 

 Mons. Pavol Janáč 
 

 


