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DEŇ LITURGICKÝ KALENDÁR ÚMYSEL SV. OMŠE ČAS SV. 
SPOVEĎ 

INÉ PODUJATIE 

PONDELOK 

9.  5. 16 

FÉRIA Za ružu Márie Juričákovej 
18.00 17.30 

 

UTOROK 

10. 5. 16 

FÉRIA  
  

 

STREDA 
11.  5. 16 

FÉRIA + Margita Babinská  

( 30. deň) 
18.00 17.30 

 

ŠTVRTOK 

12. 5. 16 

FÉRIA 
   

 

PIATOK  

13. 5. 16 

BLAHOSLAVENÁ PANNA MÁRIA 

FATIMSKÁ, ĽUBOVOĽNÁ SPOMIENKA 
+ rod. Vraštiakova, 

Juričákova, Helena Radzová 
18.00 

19.00 
-20.30 

Spoveď pred 

 Odpustom  

19.00-20.30 

SOBOTA   

14. 5.  16 

SV. MATEJ, APOŠTOL, SVIATOK 
    

NEDEĽA 
15. 5. 16 

SLÁVNOSŤ ZOSLANIA 

DUCHA SVÄTÉHO TURÍCE 

Za veriacich 
 
Odpustová slávnosť 

7.00 
 

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

INÉ PODUJATIE 

PONDELOK 

9.  5. 16 

FÉRIA   
 

  

UTOROK 

10. 5. 16 

FÉRIA + Štefan Bereň 
18.00 17.30 

 

STREDA 
11.  5. 16 

FÉRIA  
  

 

ŠTVRTOK 

12. 5. 16 

FÉRIA + Tomáš, Mária Šimutka, 

Marek Dančo 18.00 17.30 
 

PIATOK  

13. 5. 16 

BLAHOSLAVENÁ PANNA MÁRIA 

FATIMSKÁ, ĽUBOVOĽNÁ SPOMIENKA 
 

  
 

SOBOTA   

14. 5.  16 

SV. MATEJ, APOŠTOL, SVIATOK + Ján, Mária Špagla, 

Monika Čuprová 18.00   
 

NEDEĽA 
15. 5. 16 

SLÁVNOSŤ ZOSLANIA 

DUCHA SVÄTÉHO TURÍCE 

Na úmysel 8.30 

 
 

Oznamy  Dnes je zbierka na katolícke masmédia, Rádio LUMEN a televíziu LUX. 

 V stredu, piatok a v sobotu sú Letné kántrové dni. Obsah– za jednotu kresťanov, duch. povolania. 
 Májové pobožnosti v Babíne – o 17,30 hod. vo Vasiľove o 17.30 hod. 

 Spovedanie pred odpustom bude v piatok 13. mája večer od 19.00 hod. do 20.30 hod. Toto bude 

zároveň spoveď pre rodičov a príbuzných prvoprijímajúcich detí. Využite túto možnosť spovedať 

budeme kňazi nášho dekanátu. 

 Upratovanie  kostola :   Babín :    201 - 388     

                              Vasiľov:  Helena Hnojčíková, Daniela Šiláková, Jana Podstrelená, 
  Helena Dopaterová, Eva Špaglová, Marcela Graňáková 

 Sviatosť manželstva chcú prijať:  
 

Michal Gábor, syn Jána a Terézie rod. Líškovej, narodený – Dolný Kubín a bývajúci – Babín 

a Martina Kordiaková, dcéra Pavla a Viery rod. Klepkoňovej, narodená – Trstená a bývajúca- Tvrdošín 
  Ohlasujú sa 3. 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  19. DNES: SIEDMA VEĽKONOČNÁ  9. 5. 2016 –  15. 5. 2016 



Zamyslenie na 23. týždeň Roku milosrdenstva 

BRÁNA MILOSRDENSTVA VO SVIATOSTI CHORÝCH 
Za bránu Božieho milosrdenstva treba osobitne považovať sviatosť pomazania chorých. V nej sa 

trpiaci sviatostne stretávajú s Kristom, aby im uľavil v bolesti a posilnil ich v slabosti. Choroby a trápe-
nie sú stálym sprievodcom ľudského života na zemi. Prišli na svet pre hriech. Bolesť je daň, ktorú člo-
vek platí za porušenie Božieho poriadku. 

Choroby majú v našom živote veľmi významnú úlohu. Pripomínajú nám pominuteľnosť pozemského 
života. Sú znakom a predzvesťou blížiacej sa smrti. Upriamujú nás na pravé a večné hodnoty. Prehlbujú 
v nás pocit závislosti na druhých ľuďoch a približujú nás k Bohu.  

Choroby sa môžu pre nás stať pomôckou na ceste do neba, ak ich vieme kresťansky prijať a pre-
žívať. To je vtedy, keď si v chorobe počíname trpezlivo a odovzdane do vôle Božej. Trpezlivosťou 
premieňame chorobu na zdroj zásluh. Ňou sa naša bolesť stáva svedectvom lásky k Bohu i k ľuďom. Tr-
pezlivé znášanie chorôb môže byť aj úkonom pokánia, ktorým sa očisťujeme od hriechov a dávame za 
ne vynáhradu. 

Pán Ježiš svojím umučením posvätil ľudské choroby a trápenia. Dal im nový zmysel a hodnotu. 
Povýšil bolesť na vykupiteľské utrpenie. Podľa jeho vzoru premieňame naše choroby na spásonosnú čin-
nosť. Robíme to tak, že sa v chorobe pridružujeme ku Kristovmu utrpeniu a obetujeme ju za spásu 
svoju a blížnych. Sv. Pavol apoštol napísal: „Teraz sa radujem v utrpeniach pre vás a na vlastnom tele 
dopĺňam to, čo chýba Kristovmu utrpeniu pre jeho telo, ktorým je Cirkev.“ (Kol 1, 24) 

Hoci nám choroby pomáhajú na ceste k Bohu, dobrovoľne ich nevyhľadávame ani sa im nepodá-
vame. Vedieme s nimi zápas - staráme sa o zdravie a ak upadneme do choroby, vyhľadáme lekársku po-
moc. 

Pán Ježiš veľmi miloval chorých a trpiacich. Podľa jeho vzoru sa k nemocným správa aj kresťan. 
Stará sa o ich dobro a v utrpení im slúži a pomáha.  

V chorých a utrápených ľuďoch vidíme vždy trpiaceho Krista a veľkodušne im slúžime. Veď 
utrpenie chorých sa nás bezprostredne dotýka. Sme údmi toho istého tela Cirkvi. Preto ich bolesti sú 
aj našimi bolesťami. Ako sa len dá, snažíme sa chorým zmierňovať bolesť a umenšovať utrpenie. Sme 
voči ním pozorní, ohľaduplní a najmä trpezliví. Naša láska ku chorým pamätá aj na ich duchovné dobro. 
Často sa za nich aj modlievame, aby vedeli niesť svoj kríž trpezlivo a odovzdane do vôle Božej. 

Pán Ježiš na chorých nezabudol. Ustanovil pre nich sviatosť, ktorou im chce pomáhať a byť s nimi 
aj v ich utrpení. Túto sviatosť voláme sväté pomazanie. Zveril ho Cirkvi, ktorá ho službou kňazov ude-
ľuje chorým. Sväté pomazanie je sviatosť úľavy a posily pre chorých. O tejto sviatosti vydáva svedec-
tvo svätý apoštol Jakub: „Je niekto z vás chorý? Nech si zavolá starších Cirkvi; a nech sa nad ním modlia 
a mažú ho olejom v Pánovom mene. Modlitba s vierou uzdraví chorého a Pán mu uľaví; a ak sa dopustil 
hriechov, odpustia sa mu.“ (Jak 5, 14 - 15) 

Sväté pomazanie je sviatosť Kristovej lásky voči chorým. Kristus v nej udeľuje chorým dary vy-
kúpenia. Nimi pomáha telu i duši chorého. Rozmnožuje Boží život a dáva posilu Ducha Svätého, aby 
trpezlivo znášal bolesti a premáhal pokušenie zlého ducha. Niekedy odpúšťa aj hriechy, ak je chorý v 
bezvedomí a nemôže prijať sviatosť zmierenia.  

Pán Ježiš svätým pomazaním posväcuje ľudské utrpenie. Zjednocuje sa s chorým a pozýva ho, aby 
svoje bolesti pripojil k jeho vykupiteľskému utrpeniu. 

Sväté pomazanie udeľuje Cirkev službou kňaza, buď vo svätej omši alebo v dome chorého. Prijí-
majú ho veriaci, ktorí upadli do vážnej choroby, alebo zoslabnutí starobou. Za vážne ochorenie považu-
jeme nemoc, ktorá môže zapríčiniť smrť. Možno ho prijať aj viac ráz v živote, ak sa stav chorého 
zhoršil, alebo keď upadol do novej choroby. 

Sviatostným znakom pomazania je mazanie olejom a modlitba kňaza. Kňaz najprv vkladá ruky na 
hlavu chorého. Potom ho pomaže olejom na čele a na dlaniach, pritom hovorí slová modlitby. Vkladanie 
rúk znázorňuje príchod Ducha Svätého. Olej je znakom sily a lieku. 

Na slávnosti pomazania sa majú zúčastniť aj príbuzní a priatelia chorého. Pripravia potrebné veci 
na stôl prestretý bielym obrusom, položia kríž a zažaté sviece, pohár vody, vatu a kúsok chleba. Z úcty 
voči Oltárnej sviatosti, ktorú chorý prijme ako pokrm na cestu (viatikum), možno ozdobiť stôl kvetmi. 

Viatikum je Eucharistia prijatá tými, čo opúšťajú tento pozemský život a pripravujú sa na pre-
chod do večného života. Prijatie tela a krvi zosnulého a vzkrieseného Krista v tejto chvíli prechodu z 
tohto sveta k Otcovi je semenom večného života a silou vzkriesenia.  

Chorý sa na sväté pomazanie pripravuje modlitbou. Pomáhajú mu aj domáci. Ak treba, prijme aj 
sviatostné zmierenie. Očakáva ho so živou vierou a radostnou nádejou. Svätého pomazania sa nesmieme 
báť. Veď sa v ňom stretávame s Kristom, ktorý prináša úľavu a pomoc. Prijatie tejto sviatosti neodkla-
dáme, aby sme ju mohli prijať sústredene a pri plnom vedomí. Pred prijatím si treba vzbudiť úmysel. 
Má si ho vzbudiť každý veriaci, aj keď nie je chorý, aby ju raz mohol platne prijať, ak by sa ocitol v 
bezvedomí. Pre zdravých je táto sviatosť pomazania chorých výchovou k milosrdnej láske ku chorým a 
k ochote opatrovať ich a slúžiť im.  

 
Mons. Pavol Janáč 

 



(8. mája 2016 – siedma veľkonočná nedeľa) 

DEŇ MILOSRDENSTVA MATIEK 

V dnešnú druhú májovú nedeľu už tradične slávime deň matiek. Chceme ním prejaviť úctu a lásku 
našim matkám a poďakovať sa im za všetko, čo pre nás vykonali a ešte stále aj robia. Tajomstvo 
milosrdenstva sa dotýka matiek až v dvojakom ohľade. Tým prvým je skutočnosť za všetky naše mamy sú už 
zo svojho materského poslania služobníčkami milosrdenstva. Veď všetko, čo sa týka služby deťom a 
starostlivosť o ne, je každodenným prejavovaním milosrdnej lásky voči deťom. Matka stojí v službe 
milosrdenstva vo svojich rodinách od rána do večera, ba ešte ani v noci neprestáva v službe pre nich. Najmä 
keď sú deti malé, alebo choré, bdie pri ich postieľke a je citlivá na všetko, čo deti potrebujú.  

Naše kresťanské matky sa inšpirujú k neúnavnej službe milosrdenstva svojím rodinám najlepšou 
Matkou, Pannou Máriou, Matkou milosrdenstva a milosrdnou Matkou. Od nej sa učia súcitu a porozumeniu s 
biedami, slabosťami, chorobami a utrpeniami, ktoré doliehajú na jej rodinu. Nie zanedbateľnú službu 
milosrdenstvu preukazujú naše mamy v rodinách aj tak, že vychovávajú svoje deti a prebúdzajú v nich súcit 
a milosrdenstvo k druhým.  

Druhým dôvodom hovoriť o milosrdenstve v súvislosti s matkami v našich rodinách je skutočnosť, že 
aj ony samé potrebujú naše milosrdenstvo. Ak niekto v dnešnom svete potrebuje milosrdenstvo, tak sú to 
ženy a matky, na ktoré dolieha toľko ohrození, ťažkosti a utrpenia. Kresťanská rodina má obdobia skúšok a 
trápení, ktoré prichádzajú na ňu v rozličných podobách. Raz sú to choroby a telesné bolesti a utrpenie, ino-
kedy duchovné trápenia. Utrpenie je neodmysliteľná súčasť života každej rodiny. Nemožno sa mu vyhnúť. 
Prichádza, keď ho rodina najmenej čaká. Ak spomíname utrpenie našich rodín, treba osobitnú pozornosť 
venovať matkám odkázaným na naše milosrdenstvo. Na prvom miest sú to mnohé matky, ktoré zasiahol 
meč do srdca, keď počuli zlé správy, že ich dieťa bude trpieť, napr. že má nevyliečiteľnú chorobu, alebo 
že dieťa, ktoré nosia pod srdcom, nebude zdravé, alebo že ich dieťa prepadlo drogovej závislosti, či iná zlá 
správa. Toto sú chvíle zjednotenia sa s s trpiacim matkami, ktoré od nás žiadajú, aby sme im prejavili súcit a 
praktickú pomoc milosrdenstva.  

Druhú skupinu ubolených a trpiacich matiek tvoria matky, ktoré oplakávajú svoje mŕtve nenarodené 
dieťa pre násilie a nátlak často aj svojich manželov alebo neľudskej legislatívy, ako je tomu v niektorých 
krajinách sveta. Novodobí Herodesovia ohrozujú aj dnes nesmierny zástup matiek a ich detí a kruto číhajú 
na život nevinných detí ešte pod srdcom ich matiek. Predmetom nášho milosrdenstva sú aj pomýlené a ne-
šťastné matky, ktoré sa samé rozhodli pre smrť nenarodeného dieťaťa, a teraz to úprimne ľutujú a opla-
kávajú nielen nenarodené dieťa, ale ešte viac svoj hriech. Modlime sa k Božiemu milosrdenstvu, aby usušilo 
slzy týchto nešťastných matiek útechou, ktorú poskytuje viera v Božie odpustenie a aby chránilo pred ohav-
nosťou násilného potratu všetky matky a ich deti, ktoré sa majú narodiť.  

Treťou skupinou matiek, tak veľmi odkázaných na naše milosrdenstvo sú matky, ktoré pre dobro a 
život svojich detí musia utekať zo svojho domu. Sú to matky z rodín, v ktorých panuje hrubé násilie ich 
manželov často pre alkoholizmus a iné mravné zlyhania. Sú to aj matky, ktoré sú nútené opustiť svoju vlasť 
pre ohrozenie hladom, vojnami a násilím v ich krajine. Je medzi nimi aj mnoho kresťanských matiek, ktoré 
sú na úteku často pre náboženské prenasledovanie kresťanov, ako je to často v arabských krajinách. Keď 
vypukla veľká utečenecká kríza v lete minulého roku, sme mali možnosť akoby v priamom prenose na 
televíznych obrazovkách sledovať tú strašnú biedu a ohrozenie a vidieť na tvárach matiek, často s malými 
deťmi v náruči, ich bezradnosť a nevýslovnú bolesť.  

Ďalšiu skupinu matiek ubolených pre osud svojich detí tvoria mamy detí, ktoré sú ohrozené ne-
správnou výchovou v školách alebo verejnou nemravnosťou spoločnosti, ktorá ničí duše nevinných detí 
najmä vplyvom moderných elektronických médií – televíziou, internetom a zlými knihami. Mnohé deti našich 
matiek podľahli vplyvu zlého sveta a ocitli sa v postavení „stratených“. Nech naša milosrdná láska pomôže 
našim mamám chrániť deti pred pohoršením a zámernou manipuláciou ich jemného detského svedomia, a 
naše matky nech naučí hľadať svoje „stratené deti.“  

Mnohé matky v rodinách hľadia na bolesť svojich ťažko chorých alebo postihnutých detí. Je to 
situácia, keď sa skláňajú nad ich postieľkou, keď ich opatrujú a venujú im svoju nežnú a obetavú lásku. 
Tieto matky si zvláštnym spôsobom zasluhujú naše milosrdenstvo, súcit a stálu duchovnú i hmotnú podporu. 
Na svete žije medzi nami mnoho ubolených opustených matiek, ktoré sa trápia so svojimi deťmi preto, že 
ich opustil manžel. Pliaga rozvodov je mečom, ktorý prebodáva nielen srdce matiek, ale aj ich detí. Tu patria 
aj slobodné matky, ktoré sa musia starať o svoje dieťa samé preto, že ich opustil partner ešte skôr, ako by 
sa bola zrodila ich nová rodina. Aj tieto matky čakajú na naše milosrdenstvo. Ďalej treba spomenúť matky – 
vdovy, ktoré riadením nevyspytateľnej Božej prozreteľnosti, ostali samé so svojimi deťmi a musia znášať 
celé bremeno starostlivosti o rodinu. Ešte je jeden veľký dôvod nášho milosrdného správania sa k matkám, a 
to je ich žiaľ, ktorý prežívajú pri pohrebe svojich detí. Mnohé matky znášajú útrapy a bolesť nad smrťou 
svojich detí, ktoré zomreli pre ťažké a nevyliečiteľné choroby alebo pri iných tragických udalostiach, 
haváriách alebo živelných pohromách. Nech naše milosrdenstvo nikdy nechýba týmto uboleným matkám. 
Prejavujme útechu nad úmrtím ich detí a posilňujme ich nádej, že sa v deň vzkriesenia mŕtvych opäť stretnú 
so svojimi milovanými synmi a dcérami.  

V dnešnú nedeľu slávime deň matiek. Je to deň nielen našej úprimnej vďačnosti našim mamám za 
všetko, čo pre nás vykonali a ešte stále aj robia. Dnes sa chceme spolu všetci aj vrúcne modliť za všetky 
trpiace matky, najmä tie, ktoré sa sužujú pre utrpenie svojich detí a zverme ich pod láskavú a mocnú 
ochranu Božieho milosrdenstva.  

Mons. Pavol Janáč 


