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                  MMIIMMOORRIIAADDNNYY  SSVVÄÄTTÝÝ  RROOKK  MMIILLOOSSRRDDEENNSSTTVVAA  22001166  
UUkkáážž  nnáámm,,  PPaannee,,  ssvvoojjee  mmiilloossrrddeennssttvvoo  aa  ddaajj  nnáámm  ssvvoojjuu  ssppáássuu..  
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DEŇ LITURGICKÝ KALENDÁR ÚMYSEL SV. OMŠE ČAS SV. 
SPOVEĎ 

INÉ PODUJATIE 

PONDELOK 

6.  6. 16 

SV. NORBERT,  BISKUP, ĽUBOVOĽNÁ 

SPOMIENKA 

+ rod. Rošťákova, Spuchlákova, 

Matysova, Štefan Kytka 17.30  
 

UTOROK 

7. 6. 16 

FÉRIA  
  

 

STREDA 
8.  6. 16 

FÉRIA + Jozef Vraňák, František 

Tondra, Ján Zentko 
18.00 17.30 

 

ŠTVRTOK 

9. 6. 16 

SV. EFRÉM, DIAKON A UČITEĽ 

CIRKVI, ĽUBOVOĽNÁ SPOMIENKA    
 

PIATOK  

10. 6. 16 

FÉRIA + Ondrej, Mária, Ondrej 

Kurčina a Martin 
18.00 17.30 

 

SOBOTA   

11. 6.  16 

SV. BARNABÁŠ, APOŠTOL, SPOMIENKA  
    

NEDEĽA 
12. 6. 16 

JEDENÁSTA 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 

6.  6. 16 

SV. NORBERT,  BISKUP, ĽUBOVOĽNÁ 

SPOMIENKA 
 

  
 

UTOROK 

7. 6. 16 

FÉRIA  + rod. Gemeľova, 

Špaglova 18.00 17.30 
 

STREDA 
8.  6. 16 

FÉRIA  
  

 

ŠTVRTOK 

9. 6. 16 

SV. EFRÉM, DIAKON A UČITEĽ 

CIRKVI, ĽUBOVOĽNÁ SPOMIENKA 

+ rod. Zábeľova 
18.00 17.30 

 

PIATOK  

10. 6. 16 

FÉRIA  
  

  

SOBOTA   

11. 6.  16 

SV. BARNABÁŠ, APOŠTOL, SPOMIENKA  Sobášna sv. omša 

Sobášna sv. omša 

15.00  

16.00 
  

Krasničan-Kovalíková 

Dragoš-Hnojčíková 

NEDEĽA 
12. 6. 16 

JEDENÁSTA NEDEĽA „CEZ ROK“    Poďakovanie za dar 

kňazstva 
8.30 

 
 

Oznamy   

 Upratovanie  kostola        :   Babín :   234 - 247  

       Vasiľov:   Ľubica Hnojčíková, Miroslav Vydra, Daniela Tomčíková, 

     Ivana Chyľová, Janka Ferancová, Helena Špaglová 

 Sviatosť manželstva chcú prijať:  
 

Matúš KRASNIČAN, syn Róberta a Žofie rod. Jurkyovej, narodený – Dolný Kubín a bývajúci – Lokca 

a Katarína KOVÁLIKOVÁ, dcéra Petra a Anny rod. Vinceovej, narodená – Brezno a bývajúca- Brezno 
  Ohlasujú sa 3. raz 
 

Patrik DRAGOŠ, syn Bystríka a Heleny rod. Brenkusovej, narodený – Trstená a bývajúci – Námestovo 

a Katarína HNOJČÍKOVÁ, dcéra Petra a Anny rod. Kotúľovej, narodená – Dol.Kubín a bývajúca-Vasiľov 

  Ohlasujú sa 3. raz. 
 

Andrej FAJBER, syn Jána a Ivety rod. Kubekovej, narodený – Dolný Kubín a bývajúci- Pribiš 

a Michaela FRČOVÁ, dcéra Petra a Daniely rod. Bečkovej, narodená – Dolný 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 !  
 

Týždeň  23. DNES: DESIATA NEDEĽA CEZ ROK  6. 6. 2016 –  12. 6. 2016 



Zamyslenie na 27. týždeň Roku milosrdenstva 

BRÁNA MILOSRDENSTVA V RODINE I.   
Svätý Otec František v bule Misericordiae vultus označil dve hlavné „miesta“, kde sa má sláviť Rok 

milosrdenstva. Je to Rím a na úrovni miestnych cirkví a farností. Ozvena tohto slávenia sa má rozšíriť na 
všetky kúty sveta, lebo Kristus Pán prišiel pre všetkých ľudí všetkých čias a doniesol im svoje milosr-
denstvo.  

Práve preto, že rodina je malou cirkvou – cirkvou v dome, Svätý rok milosrdenstva treba sláviť aj v ro-
dine. Kresťanské rodiny sú domáce svätyne a cirkvi v malom - cirkvi v dome. Je len samozrejmé, že pre 
každú kresťanskú rodinu bude rok 2016 naozaj Rokom milosrdenstva práve tak, ako pre celú veľkú Cirkev vo 
svete. 

Jubilejný rok milosrdenstva sa každej našej kresťanskej rodiny dotýka dvojakým spôsobom. Jednak v 
tom zmysle, že je spoločenstvom sama o sebe. uprostred ktorého je Ježiš Kristus – Božie milosrdenstvo. 
Ale aj tak, že spôsob a štýl života kresťanskej rodiny je postavený na vzájomnej láske a milosrdenstve jed-
ného voči druhému.  

Najlepším slávením Svätého roku v rodine bude naše spoločenstvo s Kristom, živé, konkrétne a každo-
denné. Pomôckou na utváranie a prežívanie spoločenstva rodiny s Pánom Ježišom nech je spoločná rodinná 
bohoslužba. Ide najmä o modlitbu a čítanie Svätého písma. Bolo by dobré pri spoločnej modlitbe čítať 
úryvky Svätého písma, z evanjelia, a tak dať zaznieť Kristovmu hlasu a Slovu v rodine. Odporúčaným 
čítaním pre rodinu nech je Evanjelium sv. Lukáša, ktoré sa najviac sústreďuje na Kristovo milosrdné konanie 
medzi ľuďmi.  

Druhým prvkom slávenia Jubilea v našich rodinách nech je úsilie o ozdravenie a upevnenie vzájomnej 
lásky, ktorá sa prejavuje uzmierením pohnevaných, znášanlivosťou chýb spolu domácich, trpezlivosťou v 
ťažkostiach a súženiach. Nadovšetko nech je to ochota poslúžiť jeden druhému v hmotnom i duchovnom 
dobre. Ide najmä o uplatňovanie vzájomného milosrdenstva v rodine.  

Tretím prvkom slávenia Jubilea v rodine nech je návrat k spravodlivosti, ktorá sa má prejaviť vo všet-
kom našom správaní, najmä v práci a pri vykonávaní nášho zamestnania. Zodpovednosť v povinnostiach, sve-
domitosť pri vykonávaní úloh naplňuje našu rodinu ovzduším radosti a pravej svätosti. 

Osobitne pre naše rodiny vo Svätom roku milosrdenstva treba odporúčať chuť i odvahu brániť sa 
hriechu každej podoby a každého druhu. Hriech znesväcuje naše rodiny, on vyháňa Krista spomedzi nás, je 
príčinou každého nášho nešťastia. V Svätom roku najprv treba urobiť v rodine veľké riadenie, upratovanie. 
Treba vymiesť, vyhnať, vyhostiť hriech z každej izby a z každého kúta nášho domu. A druhé, čo treba 
smerom k hriechu urobiť, je strážiť si domovy, aby sa nevlúdil druhými dverami dnu, to je ostražitosť 
rodiny pred zlom.  

Svätý rok milosrdenstva je výzvou k otváraniu brán a dverí, ale nie pre hriech, ale pre Krista, lásku a 
spravodlivosť. Pre kresťanské rodiny nech je naopak Svätý rok milosrdenstva a každý jeho deň výzvou za-
tvárať dvere, zamykať brány pred nepriateľom rodinného šťastia a pokoja. Otvorme brány Kristovi, ale za-
tvorme dvere hriechu, to je jedna z prvoradých úloh pre kresťanské rodiny. 

Kresťanské rodiny budú Svätý rok milosrdenstva sláviť aj s inými rodinami ako súčasť farnosti. Vtedy 
sa ohniskom nášho slávenia stane kostol. Tu budú smerovať naše sväté púte. Kostol je milostivé miesto, kde 
budeme oslavovať Krista s ostatnými rodinami. V kostole budú jednotlivé rodiny prežívať jeho prítomnosť a 
prijímať dary jeho požehnania pre svoje duše. V rodine, hoci akokoľvek nábožne by sme slávili Svätý rok 
milosrdenstva, nemôžeme obsiahnuť najväčšie dobrodenie Kristovho príchodu na svet - Najsvätejšiu Eucha-
ristiu. Kvôli nej sa kresťanská rodina vydáva na cestu a putuje do kostola, ona je vrcholným prejavom 
slávenia. Všetko ostatné, čo budeme robiť v rodinách z príležitosti Svätého roku, je len príprava na slávenie 
Eucharistie a jej prijímanie. 

Najlepšie bude, keď vo Svätom roku kostol a dom - byt, bohoslužby a rodinný život, sviatosť 
Eucharistie a sviatosť manželstva a rodiny sa spoja do nerozlučnej jednoty. Keď sa z rodín stanú kostoly, a 
z kostola sa stane rodina, v ktorej bude deň čo deň zaznievať chválospev vďaky za Krista v Najsvätejšej 
Eucharistii a za Božie milosrdenstvo v ňom. 

Svätý Pavol apoštol napísal v Liste Kolosanom, ako si má počínať kresťanská rodina. Jeho slová sa 
môžu stať konkrétnym duchovným programom pre rodinu vo Svätom roku milosrdenstva: „Ako Boží vy-
volenci, svätí a milovaní, oblečte si hlboké milosrdenstvo, láskavosť, pokoru, miernosť a trpezlivosť. Zná-
šajte 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. Preň ste aj povolaní v jednom tele. A buďte vďační! Kristovo slovo nech vo vás bohato prebýva. Vo 
všetkej múdrosti sa navzájom poúčajte a napomínajte a pod vplyvom milosti spievajte Bohu vo svojich 
srdciach žalmy, hymny a duchovné piesne. A všetko, čokoľvek hovoríte alebo konáte, všetko robte v mene 
Pána Ježiša a skrze neho vzdávajte vďaky Bohu Otcovi.  
Ženy, podriaďujte sa mužom, ako sa sluší v Pánovi! Muži, milujte manželky a nebuďte voči nim nevrlí! Deti, 
poslúchajte rodičov vo všetkom, lebo je to milé Pánovi! Otcovia, nedráždite svoje deti, aby nezmalomy-
seľneli! Otroci, poslúchajte pozemských pánov vo všetkom a neslúžte iba naoko, ako tí, čo sa chcú páčiť 
ľuďom, ale z úprimného srdca, v bázni pred Pánom! Čokoľvek robíte, robte z tej duše ako Pánovi, a nie ako 
ľuďom! Veď viete, že od Pána dostanete za odmenu dedičstvo. Slúžte Pánovi, Kristovi!“  (Kol 3, 12-24)     
                                                                                                                                        Mons. Pavol Janáč  


