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DEŇ LITURGICKÝ KALENDÁR ÚMYSEL SV. OMŠE ČAS SV. 
SPOVEĎ 

INÉ PODUJATIE 

PONDELOK 

16.  5. 16 

SVÄTODUŠNÝ PONDELOK 
SV.JÁN NEPOMUCKÝ,KŇAZ, MUČENÍK 

+ Ondrej Gábor (30.deň) 
18.00 17.30 

 

UTOROK 

17. 5. 16 

FÉRIA  
  

 

STREDA 
18.  5. 16 

SV. JÁN I., PÁPEŽ A MUČENÍK 

ĽUBOVOĽNÁ SPOMIENKA 

+ Vendelín Zemenčík 
18.00 17.30 

 

ŠTVRTOK 

19. 5. 16 

NÁŠ PÁN JEŽIŠ KRISTUS, NAJVYŠŠÍ 

A VEČNÝ KŇAZ, SVIATOK    
 

PIATOK  

20. 5. 16 

SV. BERNARDÍN SIENSKY, KŇAZ 

ĽUBOVOĽNÁ SPOMIENKA 
+ Jozef a rod. Gaborova, 

Badinova, Frančákova 
18.00 17.30 

 

SOBOTA   

21. 5.  16 

FÉRIA 
    

NEDEĽA 
22. 5. 16 

SLÁVNOSŤ NAJSVÄTEJŠEJ 

TROJICE 

Za veriacich 

 

Slávnosť I.  sv. prijímania 

7.00 
 

10.30 
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DEŇ LITURGICKÝ KALENDÁR ÚMYSEL SV. OMŠE ČAS 
SV. 
SPOVEĎ 

INÉ PODUJATIE 

PONDELOK 

16.  5. 16 

SVÄTODUŠNÝ PONDELOK 
SV. JÁN NEPOMUCKÝ,KŇAZ, MUČENÍK 

  
 

  

UTOROK 

17. 5. 16 

FÉRIA Poďakovanie za milosť 

rod. Jurkyova 18.00 17.30 
 

STREDA 
18.  5. 16 

SV. JÁN I., PÁPEŽ A MUČENÍK 

ĽUBOVOĽNÁ SPOMIENKA 

 
  

 

ŠTVRTOK 

19. 5. 16 

NÁŠ PÁN JEŽIŠ KRISTUS, NAJVYŠŠÍ 

A VEČNÝ KŇAZ, SVIATOK 

+ Florián a Jolana 

Michalčík, Milan 18.00 17.30 
 

PIATOK  

20. 5. 16 

SV. BERNARDÍN SIENSKY, KŇAZ 

ĽUBOVOĽNÁ SPOMIENKA 
 

  
 

SOBOTA   

21. 5.  16 

FÉRIA + rod. Červeňova, 

Gemeľova 18.00  17.30 
 

NEDEĽA 
22. 5. 16 

SLÁVNOSŤ NAJSVÄTEJŠEJ 

TROJICE 
Na úmysel 8.30 

 
 

Oznamy   

 Zbierka na katolícke masmédia minulú nedeľu bola 581,- €. Babín – 292 ,- €, Vasiľov 289,-€. 

 V pondelok 16. mája je celodenná poklona Najsv. Sviatosti Oltárnej od 10.00 hod. do 17.30 hod.   

 Májové pobožnosti v Babíne – o 17,30 hod. vo Vasiľove o 17.30 hod. 

 Rodičia a príbuzní využite možnosť sv. spovede ½ hod. pred sv. omšou. Spovedanie len detí pred I. 
sv. prijímaním v sobotu o 14.00 hodine.  

 Odpustová slávnosť v Lokci je na budúcu nedeľu o 10.30 hod. 

 Požiadal som pána biskupa o možnosť mimoriadnej zbierky na liečbu Veroniky Frčovej, ktorá je po 

havárii ochrnutá na vozíku. Otec biskup mi dal súhlas. Táto zbierka bude na budúcu nedeľu, ale 

počas celého týždňa bude pokladnička v kostole. Svoj príspevok môžete obetovať v ktorýkoľvek 

deň v týždni. Alebo môžete priamo poslať na účet, ktorý je na nástenke. Pán Boh zaplať. 
 Upratovanie   kostola :   Babín :    rodičia prvoprijímajúcich detí     

                              Vasiľov:   Ľudmila Pindiaková, Zuzana Žofajová, Viera Bakaľová,         

                                                         Mária Baraniaková, Ľubica Baraniaková, Mária Bombiaková 

 

Želám Vám radostné prežívanie  nedele a požehnanie do nového týždňa !  
 
 

Týždeň  20. DNES: ZOSLANIE DUCHA SVÄTÉHO TURÍCE  16. 5. 2016 –  22. 5. 2016 



Zamyslenie na 24. týždeň Roku milosrdenstva 

BRÁNU MILOSRDENSTVA OTVÁRAJÚ BISKUPI A KŇAZI  
Osobitnú úlohu vo vzťahu k bráne Božieho milosrdenstva tu na zemi plní kňaz. Prekrásne to 

vyjadril svätý Ján Vianney, arský farár: „Načo by bol dom plný zlata, ak by nejestvoval nikto, kto by 
doň otvoril dvere? Kňaz má kľúče k nebeským pokladom: je to on, kto otvára dvere; on je hospodárom 
dobrého Boha; správcom jeho dobier...“ 

Dobro posvätného stavu (kňazstva) je v tom, že v osobách biskupov, kňazov a diakonov je prí-
tomný a pôsobí sám Kristus a vedie nás k Otcovi cez bránu jeho milosrdenstva.  

Služobné kňazstvo, ktoré menujeme aj posvätný stav, je dôležitou súčasťou života Cirkvi. Po-
svätný stav je sviatosť, vďaka ktorej sa poslanie, ktoré Kristus zveril svojim apoštolom, naďalej vyko-
náva v Cirkvi až do konca čias. Stav označuje cirkevnú skupinu ľudí, do ktorej sa vstupuje a zaraďuje 
osobitnou vysviackou. Táto vysviacka vďaka osobitnému daru Ducha Svätého umožňuje vykonávať po-
svätnú moc v mene a s autoritou Krista v službe Božieho ľudu. 

Posvätný stav sa skladá z troch stupňov, ktoré sú pre život Cirkvi nenahraditeľné: episkopát (bis-
kup), presbyterát (kňaz) a diakonát (diakon). 

Kňaz je vysvätený, aby hlásal evanjelium, aby slávil bohoslužbu, najmä Eucharistiu, z ktorej jeho 
služba čerpá silu a aby bol pastierom veriacich. Hoci je kňaz vysvätený na univerzálne poslanie, vyko-
náva svoju službu v partikulárnej cirkvi (biskupstve) vo sviatostnom bratstve s ostatnými kňazmi, ktorí 
tvoria „presbytérium“ a ktorí v spoločenstve s biskupom a v závislosti od neho nesú zodpovednosť za 
partikulárnu cirkev. 

Diakon, pripodobnený Kristovi, služobníkovi všetkých, je vysvätený na službu Cirkvi, ktorú vyko-
náva pod autoritou svojho biskupa, čo sa týka služby slova, bohoslužby, pastoračného vedenia a 
charitatívnej činnosti. 

Najdôležitejšiu službu v Božom ľude vykonávajú biskupi. Oni sú nástupcovia apoštolov - otcovia a 
pastieri miestnych cirkví. Kristus zveril starosť o Cirkev nielen Petrovi, ale aj ostatným apoštolom. Aj 
oni sa stali jeho zástupcami na zemi. V ich pastierskej službe Božiemu ľudu teraz pokračujú biskupi. 

Apoštoli boli prví pastieri Božieho ľudu. Pán Ježiš si z pomedzi učeníkov vyvolil dvanástich 
apoštolov. Chodili spolu s ním a boli svedkami všetkého, čo učil a robil, najmä jeho zmŕtvychvstania. 
Ustanovil ich za svojich zástupcov na zemi a pastierov jeho Cirkvi. Odovzdal im svoju veľkňazskú moc a 
poslanie. Dostali moc sláviť Eucharistiu, odpúšťať hriechy, učiť ľudí, krstiť a spravovať Boží ľud. 

Po smrti apoštolov sa ich nástupcami stali biskupi. Apoštoli im vkladaním rúk odovzdali tú istú 
moc, ktorú prijali od Krista. Sú podriadení Svätému Otcovi, ako apoštoli Petrovi. Tvoria spolu zbor 
biskupov, ktorý pomáha Svätému Otcovi pri riadení celej Cirkvi. Robia to najmä prostredníctvom 
cirkevného koncilu. To je zhromaždenie biskupov z celého sveta. Zvoláva ho Svätý Otec. Prejednávajú 
sa na ňom naliehavé potreby Cirkvi.  

Jednotliví biskupi majú na starosti miestne cirkvi - biskupstvá. Sú otcami a pastiermi jednotli-
vých biskupstiev. V nich uskutočňujú trojakú službu: učiteľskú, kňazskú a pastiersku. Starajú sa o 
hlásanie Božieho slova, o slávenie Eucharistie, o vysluhovanie sviatostí a o všetky duchovné potreby 
veriacich. Biskup je veľkňazom, lebo má plnosť Kristovej kňazskej moci. Je duchovným otcom a pastie-
rom Božej rodiny - veriacich svojho biskupstva. Otcovskú lásku a pastiersku starostlivosť uskutočňuje 
aj prostredníctvom kňazov a diakonov, ktorých posiela k veriacim do jednotlivých farností. Svojho 
biskupa veriaci diecézy majú v úcte a láske a poslúchajú ho vo všetkých veciach týkajúcich sa ich 
kresťanského života. Pomáhajú mu aj svojimi modlitbami. 

Biskupi a kňazi ako sprítomňovatelia a zástupcovia Krista medzi ľuďmi nám zvestujú Božie slovo, 
vysluhujú sviatosti, prinášajú obetu sv. omše, modlia sa za nás a náš požehnávajú. Všetkým, čo robia, sú 
služobníkmi Božieho milosrdenstva ľuďom. V osobách kňazov medzi nami účinkuje sám Kristus. Kňazi sú 
akoby „živé nástroje" Krista – milosrdného Veľkňaza. Ich ústami nám hlása Božie slovo. Ich rukami nás 
žehná. Službou kňazov nás posväcuje a vedie k Otcovi. 

Kňazom ako svojim duchovným pastierom a otcom máme pomáhať v ich službe veriacim. Správame 
sa k nim prítulne a dôverujeme im. Svoju vďačnosť im prejavujeme aj tak, že sa za nich modlíme. Naj-
lepším prejavom našej úcty ku kňazovi je prijímanie jeho kňazských služieb a spolupráca s ním pri 
rozvíjaní svojho kresťanského života. 

Zo skúsenosti vieme, že aj kňazi poliehajú biologickému zákonu starnutia a postupnému odchodu  
z pomedzi živých. Tých, čo odchádzajú, treba nahradiť. Pán Ježiš predvídal, že kňazov bude vždy 
nedostatok. „Keď videl zástupy, zľutoval sa nad nimi, lebo boli zmorené a sklesnuté ako ovce bez pas-
tiera. Vtedy povedal svojim učeníkom: „Žatva je veľká, ale robotníkov málo. Preto proste Pána žatvy, 
aby poslal robotníkov na svoju žatvu.“ (Mt 10, 36 – 38) Pán Ježiš má túžbu i moc ustanoviť toľko svo-
jich zástupcov na zemi, koľko ich bude svet potrebovať. A predsa kázal, aby sme sa za nové kňazské 
povolania modlili. „Proste Pána žatvy!“ Akoby chcel povedať: dám vám kňazov, ak budete o nich stáť, ak 
budete ochotní prijímať ich kňazské služby, počúvať ich kázne, riadiť ich pastierskymi radami, ak bu-
dete s nimi spolupracovať na diele vlastnej spásy i spásy sveta. Ukážte mi svojimi modlitbami, že ich 
chcete! 

Mons. Pavol Janáč 



VERÍM V DUCHA SVÄTÉHO 
Zamyslenie na Turíce 

Pán Ježiš veľakrát prisľúbil učeníkom, že im pošle Ducha Svätého. Zároveň ich o ňom poučil. 

Prikázal im, aby čakali na jeho príchod. „A ja poprosím Otca a on vám dá iného Tešiteľa, aby zostal 

s vami naveky - Ducha pravdy, ktorého svet nemôže prijať, lebo ho nevidí, ani nepozná. Vy ho po-

znáte, veď ostáva u vás a bude vo vás.“ (Jn 14, 16-17) 

Osobu Ducha Svätého predstavil ľuďom Pán Ježiš. Od neho vieme, že Duch Svätý je tretia 

božská osoba jediného Boha. Vychádza z Otca i Syna, ako ich spoločný dych a vzájomná láska. 

Duch Svätý sa zjavil ľuďom v podobe holubice a ohnivých jazykov. 

Duch Svätý je predstavený aj pomocou iných mnohých symbolov: živá voda, ktorá vychádza z 

Kristovho prebodnutého srdca a uháša smäd pokrstených; pomazanie olejom, ktoré je sviatostným 

znakom birmovania; oheň, ktorý pretvára to, čoho sa dotkne; temný alebo žiarivý oblak, v ktorom 

sa zjavuje Božia sláva; vkladanie rúk, ktorým sa udeľuje Svätý Duch; holubica, ktorá pri krste zo-

stupuje na Krista a zostáva nad ním, hukot z neba, ale aj tichý vánok a mnohé ďalšie.  

Duch Svätý je večný Boh. On pôsobil aj v diele stvorenia sveta. V dejinách spásy hovoril k ľu-

ďom, najmä ústami prorokov. Viedol izraelský národ a pripravoval ho na príchod Vykupiteľa. V Sta-

rom zákone vychovával ľudí pre Krista. 

Zvláštnym spôsobom sa Duch Svätý prejavil v osobe a živote Ježiša Krista. Pri zvestovaní v 

Nazarete zostúpil na Pannu Máriu a spôsobil, že začala nosiť Ježiša pod srdcom. Pri krste v Jor-

dáne zostúpil na Krista v podobe holubice. Vtedy ho pomazal za Kráľa, Proroka a Kňaza. Duch 

Svätý potom mohutne pôsobil v celom Kristovom verejnom živote – v jeho kázniach a zázrakoch, aj 

v jeho smrti a zmŕtvychvstaní. 

Pred svojím odchodom do neba Pán Ježiš výslovne prisľúbil, že nám pošle Ducha Svätého. 

Prisľúbil nám ho ako spoločný dar Otca i Syna. Duch Svätý dokončí dielo, ktoré Kristus začal na 

zemi a posvätí celý svet. 

Turíce 

V deň Turíc Pán Ježiš splnil sľub, ktorý dal učeníkom. Zoslal im Ducha Svätého. Bolo to na 

desiaty deň po jeho nanebovstúpení.  

Apoštoli sa modlili spolu s Pannou Máriou a inými učeníkmi. Čakali na príchod Ducha Svätého, 

ako im Ježiš prikázal. Bola práve nedeľa. Vtedy na nich zostúpil Duch Svätý. Zjavil sa im v podobe 

ohnivých jazykov. Naplnil ich silou, takže sa prestali báť. Zapálil ich aj láskou k Bohu a ku všetkým 

ľuďom a vyučil ich všetkej pravde. Tento deň voláme Turíce. Turíce ešte neskončili. Trvajú stále, 

lebo Duch Svätý ustavične rozlieva Božiu lásku v srdciach ľudí. Bude to robiť až do skončenia 

sveta. 

Duch Svätý k nám prichádza so svojimi darmi. Preto ho voláme Dar i Darca. Dáva nám sedem 

darov: múdrosť, rozum, rada, sila, poznanie, nábožnosť a bázeň voči Bohu. Sú to stále dispozície, 

ktoré robia človeka ochotným riadiť sa Božími vnuknutiami. Nimi nám pomáha milovať Boha i ľudí. 

Okrem nich dáva niektorým ľuďom aj zvláštne dary – CHARIZMY. Apoštolom dal dar jazy-

kov. Všetci im rozumeli, aj cudzinci, hoci rozprávali svojou materčinou. Dostali aj dar robiť zá-

zraky, uzdravovať a predpovedať budúce veci. Charizmy dáva aj v našich časoch. 

Na Turíce Duch Svätý zhromaždil učeníkov a utvoril z nich Kristovu Cirkev. V tento deň boli 

pokrstení prví kresťania. Preto Turíce voláme „narodeniny Cirkvi“. Odvtedy je v nej prítomný a v 

nej pôsobí. Ustavične ju vedie a riadi a posilňuje v službe lásky. V krste znovuzrodzuje ľudí na Bo-

žích synov a dcéry. V birmovaní im pomáha dozrievať vo viere. V zmierení napomáha obrátenie 

hriešnikov a ich návrat k nebeskému Otcovi. Je akoby DUŠOU CIRKVI. Stále ju oživuje a chráni. 

Pamiatku zoslania Ducha Svätého oslavujeme na Slávnosť Turíc aj každú nedeľu. Účinkovanie 

Ducha Svätého si živo uvedomíme najmä pri slávení svätej omše, na ktorú nás on sám zhromažďuje 

a udeľuje nám Božiu lásku.  



Duch Svätý Posvätiteľ 

Vodu všetci potrebujeme. Pomocou nej pripravujeme jedlá a nápoje, umývame sa ňou, zvlažu-

jeme polia a jej silou vyrábame energiu. Pán Ježiš pripodobnil Ducha Svätého vode. Tak nám 

vysvetlil jeho pôsobenie i to ako ho veľmi potrebujeme. „Ak je niekto smädný a verí vo mňa, nech 

príde ku mne a nech pije. Ako hovorí Písmo, z jeho vnútra potečú prúdy živej vody.“ To povedal o 

Duchu, ktorého mali dostať tí, čo v neho uverili.“ (Jn 7, 37-39) 

Ešte viac ako vodu, potrebujeme Ducha Svätého a jeho pomoc. Duch Svätý nás preniká a 

naplňuje. Jeho milosť nás očisťuje a posväcuje. Jeho sila nám pomáha robiť dobre a vyhnúť sa 

zlému. Duch Svätý je Oživovateľom, lebo dáva a udržuje všetok život na nebi i na zemi. On je 

Darcom aj nášho nového života v spoločenstve s Bohom. 

Duch Svätý nás posväcuje milosťou. Pán Ježiš smrťou a zmŕtvychvstaním získal pre nás du-

chovné dary. Voláme ich ovocie vykúpenia, alebo Božia milosť. Tieto dary vykúpenia rozdáva ľuďom 

Duch Svätý. Robí to najmä cez sviatosti Cirkvi. Tak vykonáva dielo posvätenia ľudí. Preto ho voláme 

POSVÄTITEĽ. Duch Svätý nás posväcuje milosťou posväcujúcou a pomáhajúcou.  

Najvzácnejší dar vykúpenia je BOŽÍ ŽIVOT V NÁS – posväcujúca milosť. Voláme ho aj 

NOVÝ ŽIVOT, lebo sa ním stávame novým stvorením. Povyšuje nás do hodnosti Božích synov a 

dcér. Sprítomňuje v nás Ducha Svätého a zapája nás do života v Najsvätejšej Trojici. Pán Ježiš ho 

v podobenstvách pripodobnil „rúchu“, „pokladu“, „živej vode“, „svetlu“, nazýval ho aj životom več-

ným, lebo ním sme dedičmi neba. 

Duch Svätý nám dáva aj pomáhajúcu milosť. To je Božia pomoc ku konaniu dobrých skutkov. 

Ňou nás Duch Svätý osvecuje, posilňuje a pohýna k láske. Osobitne nám pomáha v boji proti hrie-

chu, ktorý ohrozuje v nás Boží život. Preto ho voláme OBRANCA. Dáva nám posilu, aby sme vytrvali 

v skúškach a zostali verní Kristovi aj v prenasledovaniach. Duch Svätý bol silou mučeníkov, ktorí 

pre Ježiša položili svoje životy. S Duchom Svätým spolupracujeme konaním dobrých skutkov. Často 

ho vzývame slovami: DUCHU SVÄTÝ, PRÍĎ Z NEBA A ZAPÁĽ V NÁS OHEŇ SVOJEJ LÁSKY. 

Spolupráca s Duchom Svätým  

Spoločenstvo s Duchom Svätým máme od krstu. Vtedy nám posvätil telo i dušu a pretvoril nás 

na svoj živý príbytok. Vo Svätom písme čítame: „A neviete, že vaše telo je chrámom Ducha Svä-

tého, ktorý je vo vás, ktorého máte od Boha, a že nepatríte sebe? Draho ste boli kúpení. Oslavujte 

teda Boha vo svojom tele.“ (1 Kor 6, 19-20) 

Duch Svätý nám udeľuje Boží život. Ním sa v nás sprítomňuje a býva. Sme jeho chrámom. 

Vďaka tomu je Duch Svätý Stálym HOSŤOM našej duše. Býva v nás a stále v nás pôsobí svojou 

milosťou. Dáva nám všetko, čo potrebujeme pre duchovný život, najmä vieru, nádej a lásku. 

Jeho prítomnosť v srdci nám spôsobuje nevýslovnú radosť a pokoj. Preto ho voláme UTEŠI-

TEĽ. Bez Ducha Svätého sú ľudia veľmi smutní a nešťastní. 

Duch Svätý chce, aby sme s ním spolupracovali pri posvätení seba a sveta. Sme akoby jeho 

„živé nástroje“ pri šírení Kristovej pravdy a lásky medzi ľuďmi. O posvätenie seba a sveta sa 

pričiňujeme najmä robením dobra. Každý dobrý skutok je akoby „tehlou“ na výstavbe Božieho 

kráľovstva na zemi – nového sveta lásky. 

Duch Kristov v nás sa prejavuje v spôsobe nášho života a v celom našom konaní. Výsledkom 

našej spolupráce s ním je OVOCIE DUCHA, ako ho spomína svätý Pavol apoštol: „Ovocie ducha je 

však láska, radosť, pokoj, trpezlivosť, láskavosť, dobrotivosť, zhovievavosť, miernosť, vernosť, 

skromnosť, zdržanlivosť, čistota.“ (Gal 5, 22-23) 

Duch Svätý si aj mňa vyvolil za svoj živý príbytok. Poďakujem sa mu za to. Budem si často 

uvedomovať, že je vo mne a sa mu prihovárať. Dám si veľký pozor, aby som ho hriechom nezarmú-

til a tak neznesvätil v sebe jeho chrám. 
 
 

Mons. Pavol Janáč 
 


