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DEŇ LITURGICKÝ KALENDÁR ÚMYSEL SV. OMŠE ČAS SV. 
SPOVEĎ 

INÉ PODUJATIE 

PONDELOK 

23.  5. 16 

FÉRIA  
  

 

UTOROK 

24. 5. 16 

VÝROČIE POSVIACKY FARSKÉHO 

KOSTOLA, SVIATOK 

Za dobrodincov kostola 

+ Janka Babinská a rod. 

Babinska 

6.30 
 

18.00 
17.30 

 

STREDA 
25.  5. 16 

SV. JÁN I., PÁPEŽ A MUČENÍK 

ĽUBOVOĽNÁ SPOMIENKA 

+ Jozef, Rozália, rod. 

Mytysova 
18.00 17.30 

 

ŠTVRTOK 

26. 5. 16 

NAJSVÄTEJŠIE KRISTOVO TELO 

A KRV, SLÁVNOSŤ, PRIKÁZANÝ SVIATOK 
Za veriacich 

Na úmysel č. 11 

6,30 
18,30 

 
 

PIATOK  

27. 5. 16 

SV. AUGUSTÍN Z CANTERBURY, 

BISKUP, ĽUBOVOĽNÁ SPOMIENKA 
+ Ján, Paulína Kukla, 

Tibor a Anton  
18.00 17.30 

 

SOBOTA   

28. 5.  16 

FÉRIA 
    

NEDEĽA 
29. 5. 16 

DEVIATA NEDEĽA „CEZ ROK“    Za veriacich 
Na úmysel 

7.00 
8.30 
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DEŇ LITURGICKÝ KALENDÁR ÚMYSEL SV. OMŠE ČAS 
SV. 
SPOVEĎ 

INÉ PODUJATIE 

PONDELOK 

23.  5. 16 

FÉRIA + Terézia, Štefan Kytka 
18.00 17.00 

Sv. spoveď   
17.00-17.45 

UTOROK 

24. 5. 16 

VÝROČIE POSVIACKY FARSKÉHO 

KOSTOLA, SVIATOK 

 
  

 

STREDA 
25.  5. 16 

SV. JÁN I., PÁPEŽ A MUČENÍK 

ĽUBOVOĽNÁ SPOMIENKA 

 
  

 

ŠTVRTOK 

26. 5. 16 

NAJSVÄTEJŠIE KRISTOVO TELO 

A KRV, SLÁVNOSŤ, PRIKÁZANÝ SVIATOK 

+ Stanislav Jurky 

a Tomáš Jurky 17.00  
 

PIATOK  

27. 5. 16 

SV. AUGUSTÍN Z CANTERBURY, 
BISKUP, ĽUBOVOĽNÁ SPOMIENKA 

 
  

Sv. spoveď   

15.30-17.00  

SOBOTA   

28. 5.  16 

FÉRIA + rod. Žofajova 
18.00    

15.00 spoveď 

prvoprijímajúcich detí 

NEDEĽA 
29. 5. 16 

DEVIATA NEDEĽA „CEZ ROK“    Slávnosť  
I.  sv. prijímania  10.30 

 
 

Oznamy   

 Utorok-výročie posviacky kostola v Babíne. Preto sv. omše budú premenené: Pon.-Vas.; Ut.- Babín 

 Vo štvrtok je prikázaný sviatok Najsvätejšieho Kristovho Tela a Krvi . 

 Rodičia a príbuzní l.prijím.detí využite možnosť sv. spovede v pondelok. V piatok od 15.30 - 17.00  
Spovedanie prvoprijímajúcich detí vo Vasiľove v sobotu o 15.00 hodine.  

 Upratovanie  kostola        :   Babín :    386 - 218 

                                           Vasiľov:   rodičia prvoprijímajúcich detí     

 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 1. 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 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  21. DNES: NAJSVÄTEJŠIA TROJICA  23. 5. 2016 –  29. 5. 2016 



Zamyslenie na 25. týždeň Roku milosrdenstva 

BRÁNA MILOSRDENSTVA VO SVIATOSTI MANŽELSTVA I.  
Aj sviatosť manželstva je bránou Božieho milosrdenstva, lebo ňou vstupuje sám milosrdný 

Kristus do života novomanželov, aby ich navždy spájal a požehnával a aby s nimi býval a milosrdne 
pôsobil svojou milosťou v ich rodine.  

Prvá rodina na zemi sa zrodila už v raji. Vtedy nebeský Otec z Adama a Evy - našich prarodičov - 
utvoril prvé manželstvo. Ich spoločný život požehnal slovami: „Ploďte sa, množte a naplňte zem!" Tak 
ustanovil manželstvo a rodinu. Odvtedy sú muž a žena Božími spolupracovníkmi pri darovaní života de-
ťom. Manželstvo sa stalo nástrojom stvoriteľskej Božej lásky na zemi. Rodina je miestom, kde ľudia 
žijú v spoločenstve lásky. 

Rodina je pre každého človeka nesmiernym dobrodením. Bez nej sa nikto nezaobíde. Prostredníc-
tvom rodiny sme dostali život i Božiu lásku. Cez rodičov nám Boh dáva aj všetko, čo potrebujeme k ži-
votu: jedlo, oblečenie, kultúru, vieru a kresťanskú výchovu. Rodine vďačíme za všetko, čo máme a čo 
sme. Najväčšie dobrodenie rodiny je v tom, že v nej nachádzame svoj domov. 

Prvotný hriech zranil človekovi telo i dušu a narušil aj vzťahy medzi ľuďmi. Vážne poškodil aj po-
svätnú ustanovizeň života - rodinu. Pán Ježiš prišiel na svet všetko obnoviť a uzdraviť z hriechu. Jeho 
vykúpenie sa dotýka aj rodiny a manželstva. Povýšil manželstvo na sviatosť, aby bolo aj prameňom jeho 
vykupiteľskej lásky. Tak sa manželstvo a rodina stali nástrojom posvätenia človeka a pomôckou na 
ceste spásy. Kristus aj cez ne udeľuje ľuďom ovocie svojho vykúpenia. 

Pán Ježiš naznačil posvätenie manželstva svojou prítomnosťou na svadbe v Káne Galilejskej. Na 
sviatosť ho povýšil, keď zomrel na kríži. Vtedy uzavrel novú a večnú zmluvu, ktorou si navždy ako Že-
ních k sebe pridružil Cirkev - svoju Nevestu. Táto zmluva je znakom a prameňom manželskej lásky. Od-
vtedy je manželstvo pre vykúpených ľudí sviatosťou a účasťou na veľkonočnom tajomstve Krista. 

 Vo sviatosti manželstva Kristus posväcuje lásku muža a ženy, vzájomne ich zjednocuje a zapája 
ich do plánu Božej lásky. Kristus sám sa v tejto sviatosti k manželom pridružuje. Zostáva s nimi a usta-
vične im pomáha plniť náročné manželské povolanie. 

Pri sobáši sa manželia jeden druhému darujú a zároveň sa spolu zasväcujú do Božej služby. Stá-
vajú sa služobníkmi Boha pri naplňovaní jeho plánov a úmyslov. Kresťanské manželstvo je služba Bohu i 
ľuďom. Manželov považujeme za Božích spolupracovníkov, lebo spolupracujú s nebeským Otcom na diele 
stvorenia, s Kristom na diele vykúpenia a s Duchom Svätým na diele posvätenia sveta. 

Kresťanskí manželia sú Božími spolupracovníkmi pri naplňovaní jeho plánu spásy. Spolupracujú s 
ním najmä vtedy, keď dávajú život deťom a sa o ne svedomite starajú. Darcovstvom života sú akoby 
nástrojom stvoriteľskej lásky nebeského Otca. Sú predĺženou rukou jeho dobroty a lásky vo svete - 
jej tlmočníkmi a uskutočňovateľmi. Manželskou láskou majú podiel na Božom otcovstve.  

Sviatosťou manželstva sa manželia natrvalo zjednocujú aj s Kristom a dostávajú podiel na jeho 
vykupiteľskom diele. Spolupracujú s ním tak, že deťom i sebe sprostredkúvajú ovocie vykúpenia. Naj-
viac sa o to pričiňujú krstom a kresťanskou výchovou detí. 

Manželia sú aj spolupracovníkmi Ducha Svätého na diele posvätenia sveta. Rodinným apoštolátom 
sa navzájom posväcujú a pred svetom vydávajú svedectvo o Kristovi. Svedomitým plnením svojich povin-
ností sa veľkou mierou pričiňujú o zveľadenie Cirkvi a posvätenie sveta. Sviatostné manželstvo je po-
svätná náboženská skutočnosť. Od Boha pochádza a celou svojou náplňou a zameraním ľudí k Bohu aj 
privádza. 

Kresťanskí manželia sa milujú podľa vzoru lásky Krista k Cirkvi. Kristus je Ženíchom a Cirkev je 
jeho Nevesta. On si Cirkev zamiloval a seba samého obetoval za ňu. Tak si ju navždy pridružil k sebe a 
sa s ňou zjednotil na spôsob manželskej zmluvy. V tomto predobraze lásky Krista k Cirkvi je vzor a pra-
meň manželskej lásky. Podľa jeho vzoru sa manželia jeden druhému darujú a milujú sa čistou a obeta-
vou láskou. Svätý Pavol apoštol o tom napísal: „Muži, milujte manželky, ako aj Kristus miluje Cirkev a 
seba samého vydal za ňu. " (Ef 5, 25) 

Pán Ježiš svoju lásku Cirkvi neustále prejavuje tak, že sa o ňu stará a jej slúži. Preto aj manželia 
považujú svoj spoločný život za nepretržitú službu lásky. Jeden o druhého sa starajú, navzájom si 
pomáhajú a sa doplňujú. Osobitnou náplňou ich života je nezištná služba deťom. Všetkým, čo manželia 
robia pre dobro svoje alebo detí, uskutočňujú vlastne službu samému Bohu a napĺňajú jeho úmysly.  

Kresťanská rodina sa učí láske a milosrdenstvu od Svätej rodiny. V nazaretskom dome bývali pod 
jednou strechou tri milosrdné srdcia: Jozefovo, Máriino a nadovšetko Ježišovo. V Nazaretskej rodine 
sa ubytovalo samo Božie milosrdenstvo z neba, ktoré má meno Ježiš. Jeho rodičia sa postavili do jeho 
služieb a naučili sa od neho milosrdenstvu. Od nich sa to učíme my všetci.  

Svätý rok milosrdenstva je pre kresťanských manželov príležitosťou nielen ďakovať za dar svia-
tostného manželstva a rodiny, ale aj výzvou obnoviť manželské zasvätenie. Obnova manželského sľubu 
vedie kresťanských manželov k pravdivejšiemu prežívaniu spoločenstva s Kristom, k obetavejšej láske 
pre dobro rodiny a ku skvalitneniu vzájomnej služby lásky. Nech v každej rodine slávia výročie prijatia 
sviatosti manželstva a založenia rodiny. 

Mons. Pavol Janáč 
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KKKaždý deň sa prežehnávame: V MENE OTCA I SYNA I DUCHA SVÄ-
TÉHO. Vyznávame tak najväčšie tajomstvo našej viery - Najsvätejšiu 
Trojicu. O tajomstve Najsvätejšej Trojice veríme, že jediný Boh žije 
v spoločenstve troch božských Osôb: Otca, Syna i Ducha Svätého. 

Pán Ježiš nám zjavil tajomstvo: v jedinom Bohu sú tri božské 
osoby: OTEC, SYN a DUCH SVÄTÝ. Tri božské osoby voláme spolu 
Najsvätejšia Trojica. Každá božská osoba je pravý Boh, ale spolu sú iba 
jediný Boh. Je to veľké tajomstvo, ktoré nemôžeme pochopiť. Pokorne 
ho veríme, lebo nám ho zjavil Boží Syn. On nás nechce, ani nemôže 
oklamať. 

Z evanjelií najdôležitejšie svedectvo o Trojici nachádzame v zja-
vení pri krste Pána Ježiša. Tri božské osoby sa v udalosti Pánovho 
krstu zjavili takto: Otec v podobe hlasu z neba, Syn Boží v ľudskej po-
dobe človeka a Duch Svätý v telesnej podobe holubice.  

Ježiš o Trojici výslovne hovoril, keď posielal apoštolov: „Choďte teda, učte všetky národy a krs-
tite ich v mene Otca i Syna i Ducha Svätého.“ (Mt 28, 19) O Najsvätejšej Trojici nás Pán Ježiš poučil 
preto, aby sme mohli mať spoločenstvo s Otcom, Synom a Duchom Svätým. V spoločenstve troch bož-
ských osôb žijeme od krstu. Odvtedy sme deti nebeského Otca, bratia a sestry Božieho Syna - Ježiša 
a chrám Ducha Svätého.  

Tajomstvo Najsvätejšej Trojice nepochopíme nikdy, ale v nebi budeme mať na ňom plnú účasť. 
Budeme blažení z výmeny lásky medzi troma božskými osobami, do ktorej budeme naplno zapojení. Už 
teraz vo viere, nádeji a láske máme spoločenstvo s Najsvätejšou Trojicou. Umožňuje nám to krstný dar 
posväcujúcej milosti. Spoločenstvo s Najsvätejšou Trojicou upevňujeme a rozvíjame častými rozho-
vormi s Bohom v modlitbe a najmä láskou. Vďaku za krst a za prijatie do spoločenstva Najsvätejšej 
Trojice vkladáme do modlitby Sláva Otcu...  

Bohu, ktorý žije v Najsvätejšej Trojici, patrí meno Láska, lebo Otec, Syn a Duch Svätý sa neko-
nečne milujú a nekonečne milujú aj nás. 

Vo Svätom písme čítame: „A my, čo sme uverili, spoznali sme lásku, akú má Boh k nám. Boh je 
láska; a kto ostáva v láske, ostáva v Bohu a Boh ostáva v ňom.“ (1 Jn 4, 16) Kristove učenie o Bohu vo-
láme EVANJELIUM - radostná zvesť. Voláme ho tak preto, lebo Pán Ježiš zvestoval ľuďom, že Boh je 
láska a že nás miluje. 

Boh ustavične žije láskou. Boh je láska hlavne preto, lebo tri božské osoby sa navzájom nevý-
slovne milujú. Otec miluje Syna a Syn miluje Otca. Ich vzájomná láska je Duch Svätý. Takto trojjediný 
Boh ustavične žije láskou. Láska je jeho život. On je láska sama. 

Boh je večne šťastný z lásky medzi Otcom, Synom a Duchom Svätým. On nepotrebuje nikoho a 
nič k svojmu šťastiu. Je blažený sám zo seba. Medzi troma božskými osobami je večná výmena Božej 
lásky. Pán Boh miluje seba a v sebe všetko, čo stvoril. 

Boh si blaženosť a radosť nechce nechať iba pre seba. Práve preto, že je Láska, chce sa s nami 
deliť o svoje šťastie. Preto stvoril svet i nás. Všetko, čo vidíme, je prejavom jeho nekonečnej lásky. V 
Kristovi nás pozýva do spoločenstva lásky, ktorá je medzi Otcom, Synom a Duchom Svätým. Tak nám 
umožňuje, aby sme s ním boli večne šťastní aj my.  

Všetka láska vo svete pramení z Boha, ktorý je láska. „Božia láska je rozliata v našich srdciach 
skrze Ducha Svätého, ktorého sme dostali.“ (Rim 5,5) Naučím sa vnímať Božiu lásku vo všetkom okolo 
seba. Aj dary prírody budem považovať za prejav Božej lásky. Najviac mi ju bude pripomínať kríž. Tam 
vidím, ako Boh nekonečne miluje každého človeka. 

Na Božiu lásku sa budem usilovať aj odpovedať, najmä tak, že budem milovať Boha a kvôli nemu 
všetkých ľudí. Ježiš povedal: „Kto však nemiluje, nepozná Boha. Lebo Boh je láska." (1 Jn 4, 8) 

SSSLLLÁÁÁVVVAAA   OOOTTTCCCUUU   III   SSSYYYNNNUUU   III   DDDUUUCCCHHHUUU   SSSVVVÄÄÄTTTÉÉÉMMMUUU,,,   AAAKKKOOO   BBBOOOLLLOOO   NNNAAA   PPPOOOČČČIIIAAATTTKKKUUU,,,      
TTTAAAKKK   NNNEEECCCHHH   JJJEEE   III   TTTEEERRRAAAZZZ   III   VVVŽŽŽDDDYYYCCCKKKYYY   III   NNNAAA   VVVEEEKKKYYY   VVVEEEKKKOOOVVV...   AAAMMMEEENNN...   

   
MMMooonnnsss...   PPPaaavvvooolll   JJJaaannnáááččč   

 


