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DEŇ LITURGICKÝ KALENDÁR ÚMYSEL SV. OMŠE ČAS SV. 
SPOVEĎ 

INÉ PODUJATIE 

PONDELOK 

24.  10. 16 

SV. ANTON MÁRIA CLARET, BISKUP 

ĽUBOVOĽNÁ SPOMIENKA 
+ Zdeno Janidžár (1.výr.) 

17.00 16.30 
 

UTOROK 

25. 10. 16 

VÝROČIE POSVIACKY KATEDRÁLNEHO 

CHRÁMU SV. MARTINA, SP. KAPITULA 

 
  

 

STREDA 

26.  10. 16 
FÉRIA + rod. Matisova, Babinská 

Brníkova, Ján Barťák 
9.00 8.30 

 

ŠTVRTOK 

 27. 10. 16 

FÉRIA 
   

 

PIATOK  

 28. 10. 16 

SV. ŠIMON A JÚDA, APOŠTOLI, 
SVIATOK 

+ František Gábor 
17.00 16.30  

 

SOBOTA   

29. 10.  16 

FÉRIA 
     

NEDEĽA 
30. 10.16 

TRIDSIATA PRVÁ 

NEDEĽA CEZ ROK     

Za ružu Milana Nuttu 

 

Za veriacich 

7.00 
 

10.00 
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DEŇ LITURGICKÝ KALENDÁR ÚMYSEL SV. OMŠE ČAS 
SV. 
SPOVEĎ 

INÉ PODUJATIE 

PONDELOK 

24.  10. 16 

SV. ANTON MÁRIA CLARET, BISKUP 

ĽUBOVOĽNÁ SPOMIENKA 
 

  
 

UTOROK 

25. 10. 16 

VÝROČIE POSVIACKY KATEDRÁLNEHO 

CHRÁMU SV. MARTINA, SP. KAPITULA 
+ rod. Tysoňova, 

Janoviakova 
17.00 16.30 

 

STREDA 

26.  10. 16 
FÉRIA  

  
 

ŠTVRTOK 

 27. 10. 16 

FÉRIA + rod. Jadroňova, 

Ružvôňova, Kotúľova 17.00 16.30 
 

PIATOK  

 28. 10. 16 

SV. ŠIMON A JÚDA, APOŠTOLI, 
SVIATOK 

 
  

  

SOBOTA   

29. 10.  16 

FÉRIA Poďakovanie za Jána 
17.00 16.30 

 

NEDEĽA 
30. 10.16 

TRIDSIATA PRVÁ 

NEDEĽA CEZ ROK     
Na úmysel 8.30 

 
 

 

Oznamy    

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

Tento týždeň sa modlíme za  NEMECKO. 

 Dnešná nedeľa je MISIJNÁ. Dnes je zbierka na MISIE. 

 V stredu je sv. omša v Babíne o 9.00 hod. DEŇ  SENIOROV. 

 V noci z 29.októbra na 30.októbra sa mení čas na zimný. Hodinky si posunieme o 1. hodinu dozadu. 
 

 Upratovanie  kostola   : Babín :    159 - 176 

      Vasiľov:  Monika Graňáková, Helena Kotúľová, Mariana Graňáková, 

          Andrea Gemeľová, Andrea Klokočíková, Zdena Kapráliková 

 

Želám Vám radostné prežívanie  nedele a požehnanie do nového týždňa ! 

 

 

 

 

 

 

Týždeň  43. DNES:  TRIDSIATA  NEDEĽA CEZ 

ROK  MISIJNÁ 

24. 10. 2016 –  30. 10. 2016 



Zamyslenie na 47. týždeň Roku milosrdenstva 

BRÁNA MILOSRDENSTVA K CHUDOBNÝM A TRPIACIM  
Medzi všetkými ľuďmi, ktorým otvárame bránu milosrdenstva, prvé miesto patrí chudob-

ným a trpiacim. Už v Starom zákone v Knihe Deuteronómium čítame: „Chudobní nebudú chýbať 
v krajine, kde budeš bývať, preto ti nariaďujem, aby si otváral svoju ruku núdznemu a svojmu 
chudobnému bratovi, ktorý bude s tebou v krajine bývať“ (Dt 15,11).  

Ježiš Kristus s mimoriadnym dôrazom hlásal potrebu dobročinnej lásky k chudobným: 
„Veď chudobných máte vždy medzi sebou, ale mňa nemáte vždy“ (Jn 12,8) a každý prejav lásky 
k nim vyhlásil za dôkaz lásky k nemu samému. „Čokoľvek ste urobili jednému z týchto mojich 
najmenších bratov, mne ste urobili.“ (Mt 25,40) Je to jeho výzva, aby sme spoznali jeho 
prítomnosť v chudobných, ktorí sú jeho bratmi.  

Pán Ježiš vyhlásil chudobných za stredobod pozornosti pre kresťanov a postoj k nim za 
znamenie hodnovernosti ich viery: „Tomu, kto ťa prosí, daj a neodvracaj sa od toho, kto si 
chce od teba niečo požičať“ (Mt 5,42). „Zadarmo ste dostali, zadarmo dávajte“ (Mt 10,8). 
Ohlasovanie evanjelia chudobným je znamením Kristovej mesiášskej prítomnosti medzi ľuďmi. 
(Porov. Mt 11, 5) 

 „Sú rozličné formy ľudskej biedy: materiálna núdza, nespravodlivý útlak, telesné a psy-
chické choroby a nakoniec smrť; ľudská bieda je zjavným príznakom vrodeného stavu slabosti, 
v ktorom sa človek ocitol po prvom hriechu. Preto tak veľmi priťahovala súcit Spasiteľa Ježiša 
Krista, ktorý ju chcel vziať na seba a stotožniť sa s najmenším zo svojich bratov. Preto tí, na 
ktorých dolieha, sú predmetom prednostnej lásky zo strany Cirkvi, ktorá už od počiatku, a to 
aj napriek slabosti mnohých svojich údov, neprestala pracovať na tom, aby im uľavila, aby ich 
bránila a vyslobodzovala. Robila tak nespočítateľnými dobročinnými skutkami, ktorých aktuál-
nosť je a bude vždy a všade nevyhnutná.“ (KKC, 2448)  

Materiálnu i duchovnú biedu odstraňujeme alebo aspoň umenšujeme najmä skutkami 
milosrdenstva. Sväté písmo nás k nim vyzýva na mnohých miestach: „Kto má dvoje šiat, nech dá 
tomu, čo nemá nijaké, a kto má jedlo, nech urobí podobne“ (Lk 3,11). Rozdajte radšej ako al-
mužnu všetko, čo máte a všetko vám bude čisté (porov. Lk 11,44). „Ak je brat alebo sestra bez 
šiat a chýba im každodenná obživa a niekto z vás by im povedal: choďte v pokoji, zohrejte sa a 
najedzte sa, a nedal by im, čo potrebujú pre telo, čo to osoží?“ (Jak 2,15-16). Najradikálnejšie 
k nim vyzýva Kristovo podobenstvo o poslednom súde a zároveň konkretizuje aj ich podobu. 
(Porov. Mt 25, 31 - 46)  

Milosrdnú lásku k chudobným treba chápať ako veľmi vážnu mravnú povinnosť, ktorej 
zanedbávanie je hriechom. Svätý Ján Zlatoústy dôrazne pripomína: „Nepodeliť sa s chudákmi 
o vlastné bohatstvo znamená okradnúť ich a siahnuť im na život. To, čo vlastníme, nie je naše 
vlastníctvo, ale patrí im.“ A svätý Gregor Veľký k tomu dodáva: „Ak dávame chudobným, čo 
nevyhnutne potrebujú, vôbec neprejavujeme osobitnú štedrosť, ale im dávame iba to, čo im 
patrí. Konáme skôr povinnosť spravodlivosti, ako lásky.“  

Do veľkého zástupu trpiacich vo svete treba započítať nielen chorých, ale aj množstvo 
tých, ktorí trpia na rozličné iné trápenia a nedostatky alebo sú zoslabnutí starobou. Do našej 
milosrdnej pozornosti treba zahrnúť všetkých, ktorý pre akúkoľvek príčinu trpia a sú obrazom 
trpiaceho Krista. Sv. Ján Pavol II., apoštol milosrdenstva, v apoštolskom liste Christifideles 
laici napísal: „Vy, ktorí ste opustení našou konzumnou spoločnosťou a vytlačení na okraj, vy 
chorí, vysťahovalci, postihnutí, chudobní, hladujúci, okrajové skupiny, utečenci, zajatci, neza-
mestnaní, starí ľudia, opustené deti a osamelé ženy, vy obete vojny a obete všetkých foriem 
násilia, ktoré vyprodukovala naša premisívna spoločnosť, Cirkev má účasť na vašom utrpení, 
ktoré vás vedie k Pánovi a ktoré vás spája s jeho spásonosným utrpením a umožňuje vám žiť vo 
svetle jeho vykúpenia. Spoliehame sa na vás, že ukážete svetu, čo je láska. Budeme robiť 
všetko, čo je v našich možnostiach, aby ste mohli zaujať to miesto, ktoré vám patrí v Cirkvi a 
v spoločnosti.“ (čl. 53) 

    Mons. Pavol Janáč 

 


