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DEŇ LITURGICKÝ KALENDÁR ÚMYSEL SV. OMŠE ČAS SV. 
SPOVEĎ 

INÉ PODUJATIE 

PONDELOK 

7.  11. 16 

FÉRIA +Cecília Bukovská 
17.00 16.30 

 

UTOROK 

8. 11. 16 

FÉRIA  
  

 

STREDA 

9.  11. 16 

VÝROČIE POSVIACKY LATERÁNSKEJ 

BAZILIKY,  SVIATOK 

+ Milan Ištván 
17.00 16.30 

 

ŠTVRTOK 

 10. 11. 16 

SV. LEV VEĽKÝ, PÁPEŽ A UČITEĽ 

CIRKVI,  SPOMIENKA    
 

PIATOK  

 11. 11. 16 

SV. MARTIN Z TOURS, BISKUP, 
SVIATOK, PATRÓN NAŠEJ DIECÉZY 

+ Róbert Jurky a Štefan 

Brnkaľák  
17.00 16.30 

 

SOBOTA   

12. 11.  16 

SV. JOZAFÁT, BISKUP A MUČENÍK, 
SPOMIENKA      

NEDEĽA 
13. 11.16 

TRIDSIATA TRETIA 

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 

7.  11. 16 

FÉRIA  
  

 

UTOROK 

8. 11. 16 

FÉRIA + Anna a Matej Voška 
17.00 16.30 

 

STREDA 

9.  11. 16 

VÝROČIE POSVIACKY LATERÁNSKEJ 

BAZILIKY,  SVIATOK 

 
  

 

ŠTVRTOK 

 10. 11. 16 

SV. LEV VEĽKÝ, PÁPEŽ A UČITEĽ 

CIRKVI,  SPOMIENKA 

+ rod. Žatkuliakova, 

Voškova 17.00   16.30 
 

PIATOK  

 11. 11. 16 

SV. MARTIN Z TOURS, BISKUP, 
SVIATOK, PATRÓN NAŠEJ DIECÉZY 

 
  

  

SOBOTA   

12. 11.  16 

SV. JOZAFÁT, BISKUP A MUČENÍK, 
SPOMIENKA 

+ Augustín Špagla 

(30.deň) 17.00 16.30 
 

NEDEĽA 
13. 11.16 

TRIDSIATA TRETIA 

NEDEĽA CEZ ROK     
Na úmysel 8.30 

 
 

 

Oznamy Modlitebná iniciatíva za Európu v rámci predsedníctva Slovenska v Rade Európy.  

              Tento týždeň sa modlíme za  PORTUGALSKO. 

 V čase od 1. novembra do 8. novembra môžeme získať odpustky pre duše v očistci.. Podmienkou 

      je nábožná návšteva cintorína a modlitba za zosnulých. Tieto odpustky môžeme získať raz denne 

      za obvyklých podmienok: Modlitba na úmysel sv. Otca, sv. spoveď, sv. prijímanie. 

 
 Upratovanie  kostola   : Babín :    190 - 200 

      Vasiľov:  Daniela Šiláková, Jana Podstrelená, Helena Dopaterová, 

          Michaela Špaglíková, Eva Špaglová, Marcela Graňáková 

 

Želám Vám radostné prežívanie  nedele a požehnanie do nového týždňa ! 

 

 

 

 

 

 

Týždeň  45. DNES:  TRIDSIATA   DRUHÁ 

NEDEĽA CEZ ROK   

7. 11. 2016 –  13. 11. 2016 



Zamyslenie na 49. týždeň Roku milosrdenstva 

BRÁNA MILOSRDENSTVA PRE PANNU MÁRIU  

Boh, bohatý na milosrdenstvo, otvoril bránu milosrdenstva, aby v Kristovi prišlo jeho 
milosrdenstvo ku každému z nás. Táto brána je otvorená aj preto, aby do nášho života vstúpila 
spolu s ním aj jeho Matka, Panna Mária, ktorú oprávnene voláme Matka milosrdenstva. Svätý 
rok milosrdenstva prežívame s ňou, vzývaním jej orodovania a napodobňovaním jej čností, 
najmä tých, v ktorých ju poznávame ako milosrdnú Matku.  

Svätý rok milosrdenstva na prvom mieste prežívame s modlitbou na perách k Panne Márii. 
My sa k nej modlievame, je to každodenná súčasť našich modlitieb, ale v tomto milostivom 
roku nech sú naše modlitby k nebeskej Matke vrúcnejšie, oddanejšie a horlivejšie. Medzi 
všetkými modlitbami, ktorými sa obraciame na Pannu Máriu, vyniká modlitba „Zdravas Mária”. 
Modlitba Zdravas Mária nás zvláštnym spôsobom upriamuje nielen na Pannu Máriu, ale nás 
priam provokuje sústrediť sa na Ježiša Krista, ktorého počala a porodila a ktorého máme te-
raz v Eucharistii. On je ten „požehnaný plod života tvojho”. Nemodlil by sa dobre modlitbu 
Zdravas Mária ten, kto by nezachytil toto posolstvo, jadro, zlatý stred tejto dobrej a kvalit-
nej modlitby, ktorou sa utiekame a obraciame k Panne Márii. Kto sa dobre modlí Zdravas Má-
ria, ten si vzbudzuje, oživuje a aktivizuje svoju myšlienku na Krista v Eucharistii.  

Posolstvo modlitby „Zdravas Mária” na výsosť obsahuje živú stopu o Božom milosrdenstve 
a ho nám aj sprostredkúva a ponúka. Modlitba Zdravas Mária obsahuje tri myšlienkové okruhy.  

Prvá časť sa skladá z dvoch pozdravení. Je to najprv zvelebovanie Ježišovej Matky - 
anjelské pozdravenie. Boží posol z neba, anjel Gabriel jej povedal: „Zdravas Mária, milosti plná, 
Pán s Tebou.” Potom nasleduje pozdrav jednej z nás ľudí, jej príbuznej Alžbety. Ona zvelebo-
vala Ježišovu Matku: „Požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života tvojho.” Al-
žbetine slová majú v evanjeliu svoje pokračovanie. „Čím som si zaslúžila, že matka môjho Pána 
prichádza ku mne? Lebo len čo zaznel tvoj pozdrav v mojich ušiach, radosťou sa zachvelo 
dieťa v mojom lone. A blahoslavená je tá, ktorá uverila, že sa splní, čo jej povedal Pán.” (Lk 1, 
43-45) 

Inšpirujme sa pri modlitbe Zdravas Mária obidvoma veľkými postavami, anjelom Gabrie-
lom a svätou Alžbetou. Prichádzajme k Panne Márii s takou úctou, s akou k nej prišiel anjel z 
neba. A zvelebujme ju s takou poníženou úctou, ako to urobila Alžbeta. Osvojme si ich ducha, 
ich úmysel, ich myšlienku, ich postoj k Matke Božej, a potom nie je možné, aby sme sa modlili 
povrchne, stereotypne túto modlitbu Zdravas Mária.  

Tretia časť tejto naozaj kvalitnej a veľmi výchovnej modlitby je modlitba prosby, ktorú 
pridala Cirkev. „Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešnych teraz i v hodinu smrti našej. 
Amen.” Tento text je tak bohatý! Obsahuje priznanie hriešnosti, vzbudenie pokory: „pros za 
nás hriešnych”. Je to vyznanie našich hriechov, štart našej kajúcnosti, „pros za nás hriešnych 
teraz”, - dnes, keď počujete Boží hlas, nezatvrdzujte svoje srdcia. Veľké Pánovo „dnes”, veľký 
deň Pánov, to je ten deň milosti, ktorý vo Svätom roku dávame do popredia. Slovo „dnes” sa 
ozýva aj v modlitbe „Otče náš”,... „Chlieb náš každodenný daj nám dnes...”  

Modlitba pokračuje slovami „pros za nás hriešnych teraz i v hodinu našej smrti”. Toto je 
zasa myšlienka na eschatologickú budúcnosť, na večnosť, na spásu, ktorá nás čaká, a ku ktorej 
plní nádeje smerujeme. Zoberme si ju nielen do úst na každý deň Svätého roku, ale vložme si 
ju do srdca. Aj keď sa ústa nehýbu, nech sa srdce stále nejakým spôsobom prihovára nebeskej 
Matke. Modlitba „Zdravas Mária” nás vždy vychováva pre Ježiša. Ak sa chceme stvárniť a 
uspôsobiť pre Krista, pre jeho nové prijatie, pre jeho nové vstúpenie do hlbín nášho života, 
modlievajme sa pokorne a vrúcne „Zdravas Mária”. 

 
Mons. Pavol Janáč 

 



6. novembra 2016 - 32. nedeľa cez rok - DEŇ MILOSRDENSTVA VÄZŇOV 

V dnešnú 32. nedeľu cez rok chceme spolu Svätým Otcom Františkom sláviť ako Jubileum 
milosrdenstva väzňov. Dnes v Ríme sa má uskutočniť plánované stretnutie pápeža Františka s väzňami.  

Aj väzni sú predmetom našej milosrdnej lásky. O tomto type ľudskej biedy výslovne hovorí aj Pán 
Ježiš v podobenstve o poslednom súde: „bol som vo väzení a prišli ste ku mne.“ (Mt 25, 36) Aj v Kate-
chizme sa stretávame s touto podobou milosrdenstva v náuke o skutkoch milosrdenstva a má meno „po-
skytovať pomoc väzňom“. Starší názov tohto skutku milosrdenstva bol „väzňov vykupovať“.  

Slovo „väzeň“ a „väzenie“ ľudia dávajú najčastejšie do súvisu so zločinom a spravodlivosťou. O 
spravodlivosti sa hovorí najmä v súvislosti so zlom, ktoré treba potrestať. V našom svete sa veľmi roz-
mohla zločinnosť a násilie. Ľudia sa mu chcú brániť práve uplatňovaním spravodlivosti a dovolávaním sa 
spravodlivého trestu pre zločinca. V tomto zmysle „väzňom“ rozumieme človeka, ktorý si odpykáva 
trest za svoje zločinné konanie. „Väzenie“ je zasa miesto, zariadenie, kde tento trest prežíva.  

Celá história ľudského pokolenia pozná túto podobu nešťastia a biedy človeka. Práve preto, že je 
na svete stále prítomný zločin, jestvujú aj väzni a väzenia, ktorými sa ľudská spoločnosť proti ním 
bráni. Lenže ľudská spravodlivosť je niekedy „slepá“ a tak do väzenia sa dostávajú a trpia v nich aj ne-
vinní ľudia. Príkladom nevinne odsúdeného väzňa už v biblických časoch bol Jozef, syn Patriarchu Ja-
kuba v Egypte. Božia prozreteľnosť to dopustila, lebo mala s ním plány, aby raz aj vďaka nespravodli-
vému väzeniu, ktoré trpezlivo znášal, sa stal záchrancom svojich bratov v čase hladomoru v Kanaáne.  

Nesmieme zabudnúť ani na to, že sám Pán Ježiš okúsil na sebe údel väzňa, ktorý bol nevinne sú-
dený a odsúdený za vlády Poncia Piláta, ako o tom hovorí evanjelium.  

Aj dnes sa stáva, že sú nespravodlivo odsúdení mnohí väzni, hoci sa zločinu nedopustili. V mnohých 
krajinách sú prenasledovaní a väznení nevinní ľudia, ktorých jediným „zločinom“ je ich náboženské 
alebo politické presvedčenie, alebo ich etnický pôvod, pohlavie, farba pleti, jazyk, národný či spoločen-
ský pôvod, ekonomické postavenie, hoci sa nikdy zločinu nedopustili. Väzňom takéhoto typu dávame 
dnes názov „väzeň svedomia“. V nedávnej dobe za čias komunistickej krutovlády aj u nás bolo veľa ne-
vinne odsúdených väzňov pre náboženské presvedčenie, pre vernosť Kristovi a jeho Cirkvi. Mnoho kňa-
zov a rehoľníkov celé desaťročia boli žalárovaní a mnohí z nich zomreli vo väzení ako mučeníci. Z nich 
sa Cirkev na Slovensku teší z rozšírenia zoznamu blahoslavených a svätých. Z Oravy z obce Krivá 
pochádza novodobá mučeníčka, blahoslavená Zdenka Šelingová, alebo bl. Peter Pavol Gojdič, 
gréckokatolícky biskup, alebo bl. Metod Trčka i bl. gréckokatolícky biskup Hopko. Sme hrdí aj na nášho 
spišského biskupa Jána Vojtaššáka, s ktorým prebieha v Ríme proces blahorečenia. Dali nám príklad, že 
trpieť pre Krista a vystaviť sa aj nebezpečenstvu väzenia pre vieru nie je nešťastie, ale priam 
vyznamenanie a nesmierna česť. Takto ich svedectvo chváli aj Sväté písmo. Svätý Pavol napísal: „Veď 
vy ste dostali milosť nielen v Krista veriť, ale aj trpieť pre neho tým, že vediete ten istý zápas, ktorý 
ste videli na mne a teraz o mne počúvate.“ (Flp 1, 29-30) 

A svätý Peter apoštol pre naše povzbudenie napísal: „Keď vás hanobia pre Kristovo meno, ste 
blahoslavení; lebo Duch slávy, a Boží na vás spočíva. Len nech nik z vás netrpí ako vrah alebo zlodej 
alebo zločinec alebo sliedič. Kto však trpí ako kresťan; nech sa nehanbí, ale nech oslavuje Boha týmto 
menom.“ (1Pt 4, 12-16) 

Naše milosrdenstvo voči nevinným väzňom uskutočňujeme skutkom milosrdenstva „poskytovať po-
moc väzňom“. Je to naša všestranná pomoc nevinne odsúdeným a trestaným osobám. Môže mať mnohé 
podoby. Raz to je zasadzovať sa dostupnými prostriedkami za ich oslobodenie, podporovať ich hmot-
nou, ale najmä duchovnou pomocou. Patria tu aj naše modlitby za nespravodlivo väznených. Inokedy 
tento skutok milosrdenstva je nasmerovaný na blízkych a príbuzných nevinne odsúdeného, že im pomá-
hame a podporujeme ich rodinu.  

Už v prvých kresťanských storočiach veriaci kresťania praktizovali milosrdenstvo k nevinne väz-
ným spolubratom tak, že ich z väzenia vykupovali. Odtiaľ pochádza aj starodávny názov tohto skutku 
milosrdenstva „väzňov vykupovať“. Keď uväznili sv. Petra, celá Cirkev sa za neho modlila a Boh vyslyšal 
prosby veriacich a zázračne ho vyslobodil z väzenia. Tak nás Sväté písmo učí, že nevinným väzňom mô-
žeme pomáhať aj svojimi modlitbami. Aj pri preukazovaní milosrdenstve voči nevinne väzneným osobám 
v dnešnom svete platia slová Pána Ježiša z podobenstva o poslednom súde: „Veru, hovorím vám: Čokoľ-
vek ste urobili jednému z týchto mojich najmenších bratov, mne ste urobili.“ (Mt 25, 40)  

Skutok milosrdenstva „poskytovať pomoc väzňom“ praktizujú kresťania aj voči väzňom, ktorí si 
to svojím životom a skutkami zaslúžili, teda aj voči zločincom. Spravodlivý trest, ktorý si odpykávajú, 
nesmie byť znevážením ich ľudskej dôstojnosti a straty práva na lásku od blížnych. Sám Pán Ježiš nám 
prikázal milovať aj nepriateľov, čo nám zle robia, teda aj zločincov, či už sú na slobode, alebo sú za 
svoju zločinnosť potrestaní väzením. Nakoniec, treba mať na pamäti, že každý trest vo väzení pre 
spravodlivo odsúdených má poslúžiť na ich polepšenie a nápravu života. Veď aj občianska spoločnosť 
nazvala tieto „miesta trestu“ za „výchovno-nápravné zariadenia“.  

Aj Cirkev vedená Kristovou láskou pamätá na väzňov a poskytuje im duchovné služby vo väzni-
ciach. Aj na Slovensku jestvuje Ordinariát na čele s p. biskupom Františkom Rábekom, ktorému pomá-
hajú väzenskí kapláni, ktorí sa starajú o duchovné potreby väzňov a pomáhajú im v ich duchovnej biede 
a súžení. S radosťou a s vďačnosťou Bohu môžeme konštatovať, že mnohí väzni našli milosť obrátenia 
a vieru práve vo väzení a stali sa z nich opäť dobrí ľudia. Je to ovocie skutku milosrdenstva „poskyto-
vať pomoc väzňom“.  

Mons. Pavol Janáč 

 


