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DEŇ LITURGICKÝ KALENDÁR ÚMYSEL SV. OMŠE ČAS SV. 
SPOVEĎ 

INÉ PODUJATIE 

PONDELOK 

3.  10. 16 

FÉRIA + Matej Babinský  

( 30. deň) 
18.00 17.30 

 

UTOROK 

4. 10. 16 

SV. FRANTIŠEK ASSISKÝ, SPOMIENKA  
  

 

STREDA 

5.  10. 16 
FÉRIA + rod. Brnkaľákova, 

Kotúľova a starí rodičia 
18.00 17.30 

 

ŠTVRTOK 

 6. 10. 16 

SV. BRUNO, KŇAZ,  
ĽUBOVOĽNÁ SPOMIENKA    

 

PIATOK  

 7. 10. 16 

RUŽENCOVÁ PANNA MÁRIA, 
SPOMIENKA 

+ Mária Matigantová  

(1. výr.) 
17.00 

14.30 -
16.30  

 

SOBOTA   

8. 10.  16 

FÉRIA  
    

NEDEĽA 
9. 10. 16 

DVADSIATA ÔSMA 

NEDEĽA CEZ ROK 

 Za ružu Milana Babinského 

 

Za veriacich 

7.00 
 

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

INÉ PODUJATIE 

PONDELOK 

3.  10. 16 

FÉRIA  
  

 

UTOROK 

4. 10. 16 

SV. FRANTIŠEK ASSISKÝ, SPOMIENKA + Ján Škapec a rodičia 
18.00 17.30 

 

STREDA 

5.  10. 16 
FÉRIA  

  
 

ŠTVRTOK 

 6. 10. 16 

SV. BRUNO, KŇAZ,  
ĽUBOVOĽNÁ SPOMIENKA 

+ rod. Klokočíkova 
18.00 16.30 

 

PIATOK  

 7. 10. 16 

RUŽENCOVÁ PANNA MÁRIA, 
SPOMIENKA 

+ Ján, Mária Špagla  

a rodina 
18.00  

  

SOBOTA   

8. 10.  16 

FÉRIA  + Ján, Justína Jurky  
a rodičia 18.00 17.30 

 

NEDEĽA 
9. 10. 16 

DVADSIATA ÔSMA 

NEDEĽA CEZ ROK 
Na úmysel 8.30 

 
 

 

Oznamy    

 Modlitebná iniciatíva za Európu v rámci predsedníctva Slovenska v Rade Európy. Tento týždeň sa 

modlíme za  LOTYŠSKO. 

 Zbierka „BOJ PROTI HLADU“ v našej  farnosti bola spolu 807,42 €. Pán Boh zaplať.  
 Mesiac október je mesiacom modlitby posvätného ruženca. Októbrové pobožnosti budú o 18,00 

hod. ak nie je sv. omša a o 17,30 hod. ak v kostole je sv. omša. (B: po, str. pia.,; V: ut, št., so)  

Prosím, aby sa ho predmodlievali žiaci školy a  jednotlivé ruže. 

 Spovedanie chorých :  Babín v stredu od 8,30 h. Vasiľov streda od 11,00 h. 

 Spovedanie pred prvým piatkom: Vasiľov - štvrtok od  16.30 hod. do 17.40 hod. 

       Babín- piatok  od    9,00 hod. ;  popoludní od 14,30 hod. do  16,30 hod. 
 Vyplnené a potvrdené prihlášky na prípravu na birmovku,  v mieste krstu birmovanca a aj v mieste 

krstu birmovného rodiča sa odovzdajú na farskom úrade do 15. októbra 2016. 

 Upratovanie  kostola   : Babín :    108 - 123 

      Vasiľov:  Mária Špaglová, Helena Jurkyová, Emília Kotúľová, 
          Margita Bereňová, Anna Baraniaková, Alena Tomčíková 

Želám Vám radostné prežívanie  nedele a požehnanie do nového týždňa ! 

 

Týždeň  40. DNES:  DVADSIATA    SIEDMA   

NEDEĽA CEZ ROK  

3. 10. 2016 –  9. 10. 2016 



       

    Sviatosť manželstva chcú prijať:  

 Tomáš MORAVJAK, syn Ľudovíta a Evy rod. Křivánkovej, narodený – Čadca a bývajúci - Námestovo 

 a Veronika KUBEKOVÁ, dcéra Jozefa a Agnesy rod. Majdovej, narodená – Dolný Kubín a bývajúca – Babín 

   Ohlasujú sa 1. raz 

 Stanislav BOŽEŇÁK, syn Jána a Justíny rod. Cubinekovej, narodený – Trstená a bývajúci Rabča 

 a Lenka FRANČÁKOVÁ, dcéra Jozefa a Márie rod. Kurčinovej, narodená – Dolný Kubín a bývajúca – Babín 

   Ohlasujú sa 2. raz 

    

                    Kto by vedel o nejakej manželskej prekážke, je to povinný ohlásiť na farskom úrade. 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Zamyslenie na 44. týždeň Roku milosrdenstva 

BRÁNA MILOSRDENSTVA K DIALÓGU I.  

Človek je stvorený pre dialóg; aj pre dialóg s Bohom, aj pre dialóg s ľuďmi. Boh nás stvo-
ril na svoj obraz. Sám je dialogickou bytosťou. Vedie ustavične dialóg v hlbinách svojho trojič-
ného života. Je to dialóg Otca, Syna i Ducha Svätého. Práve preto, že sme stvorení na Boží ob-
raz, sme aj dialogické bytosti. Potrebujeme komunikovať s inými osobami. Na prvom mieste s 
Bohom, ale aj s ľuďmi, uprostred ktorých žijeme. Aj Sväté písmo takto poníma človeka. Je 
stvorený tak, aby mohol viesť dialóg so svojím Stvoriteľom, ale aj s ostatnými ľuďmi. Dosved-
čujú to schopnosti a vlohy, ktorými nás Boh obdaroval. Medzi nimi vyniká najmä dar reči.  

Je to iste tragédia, keď človek človekovi nemá čo, alebo nechce nič povedať. Ale omnoho 
väčšou tragédiou je, ak človek nenadviazal dialóg s Bohom, alebo ho prerušil. Môžu totiž na-
stať tieto dve variácie. Dialóg s Bohom nevedú ľudia buď preto, že sa k tomu ešte nedopraco-
vali, sú iba na ceste k viere, na ceste k Bohu. Ale sú aj takí, ktorí prerušili dialóg s Bohom, pre-
stali s ním rozprávať.  

Svätý rok milosrdenstva je aj o tom, ako Boh, náš nebeský Otec, vo svojom milosrdenstve 
nadviazal prerušený dialóg s ľuďmi. Svätý Pavol apoštol vo svojom liste Hebrejom predstavuje 
toto tajomstvo príchodu Krista ako obnovu dialógu Boha s ľuďmi a ľudí s Bohom. „Mnoho ráz a 
rozličným spôsobom hovoril kedysi Boh otcom skrze prorokov. V týchto posledných dňoch pre-
hovoril k nám v Synovi, ktorého ustanovil za dediča všetkého a skrze ktorého stvoril aj svet. 
On je odblesk jeho slávy a obraz jeho podstaty a udržuje všetko svojím mocným slovom.” 
(Hebr 1, 1-3) A ešte výrečnejšie to napísal v úvode k svojmu evanjeliu svätý Ján apoštol: „Na 
počiatku bolo Slovo a Slovo bolo u Boha a to Slovo bolo Boh. Ono bolo na počiatku u Boha... A 
Slovo sa telom stalo a prebývalo medzi nami. A my sme uvideli jeho slávu, slávu, akú má od 
Otca jednorodený Syn, plný milosti a pravdy.” (Jn 1,1-14) 

V duchu týchto posvätných textov Písma treba chápať Rok milosrdenstva ako oslavu prí-
chodu Slova, ktoré vypovedal Otec a ktoré na seba vzalo ľudskú podobu. Čo iného znamená 
táto skutočnosť, ako to, že Božie slovo nám zaznieva a sa nám prihovára v zrozumiteľnej po-
dobe ako ľudsky vnímateľné. Slovo sa stalo telom, aby sme ho vedeli počúvať, mohli vidieť a 
povedané obrazne, aby sme ho vedeli čítať. Tým, že nebeský Otec poslal Syna ako Slovo, 
ktoré sa stalo telom, zrozumiteľne naznačil všetkým ľuďom dobrej vôle na tejto zemi, že chce 
s nimi nadviazať dialóg. Oslovil nás ako prvý a čaká, že mu odpovieme.  

Čo je to vlastne dialóg? Grécke slovo a v slovenčine sa obyčajne prekladá jednoduchým 
výrazom „rozhovor”. Medzi nami ľuďmi je bežná komunikácia, rozhovor. Vymieňame si názory a 
odovzdávame si myšlienky. Najčastejšie sa to uskutočňuje verbálnou formou, slovami, z úst do 
uší. V našej dobe sa často tento dialóg, najmä pri neprítomnosti osôb, môže viesť pomocou 
techniky: mobilný telefón, alebo rádio, televízia, internet a podobne. V minulosti sme s ne-
prítomnými osobami mohli viesť dialóg len písomne.  

Ale dialóg, komunikácia medzi ľuďmi sa môže uskutočňovať aj bez slov. Najdôležitejšie v 
dialógu nie je odovzdávanie slov, akoby sa na prvý pohľad zdalo, ale najdôležitejšie je 
odovzdávanie hodnôt. Naše myšlienky, slová, alebo listy, knihy a podobne, sú vlastne len nosiče 
hodnôt. Dialóg je vlastne tok hodnôt od jednej osoby k druhej. Tento tok hodnôt môže mať 
slovnú - verbálnu podobu, ale môže sa uskutočňovať aj činmi. Hodnoty si vzájomne odovzdá-
vame najviac práve touto formou. Prekrásne túto myšlienku dialógu činmi vyjadruje liturgia 
svätej omše. Obeta svätej omša je vzájomná výmena darov medzi nami a Bohom. Boh nám 
daroval Krista. To je veľký čin Božej lásky. My na tento čin takisto odpovedáme činom, od-
povedáme úkonom obety. Aj medzi ľuďmi jestvuje tento spôsob dialógu činmi.  

Dialóg medzi nami a Bohom bol prerušený prvým pádom našich prarodičov do hriechu. 
Obnovený bol príchodom Slova, ktoré sa stalo telom. Je v pravom zmysle slova výmenou darov. 
Náš dialóg s Bohom je dávanie a prijímanie. Jednoducho to povieme „komunikácia v láske” alebo 
„spoločenstvo v láske.” 

 
    Mons. Pavol Janáč 

 


