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DEŇ LITURGICKÝ KALENDÁR ÚMYSEL SV. OMŠE ČAS SV. 
SPOVEĎ 

INÉ PODUJATIE 

PONDELOK 

12.  9. 16 

NAJSVÄTEJŠIE MENO PANNY MÁRIE, 
ĽUBOVOĽNÁ SPOMIENKA  

+ Jozef Kunocha (30.deň) 
18.00 17.30 

 

UTOROK 

13. 9. 16 

SV. JÁN ZLATOÚSTY, BISKUP 

A UČITEĽ CIRKVI, SPOMIENKA 

 
  

 

STREDA 

14.  9. 16 
POVÝŠENIE SV. KRÍŽA, SVIATOK + Ľudmila Hutirová, rod. Babinska, 

Ondrej Hornický, Marcel Martinko 
18.00 17.30 

 

ŠTVRTOK 

 15. 9. 16 

SEDEMBOLESTNÁ PANNA MÁRIA, 
PATRÓNKA SLOVENSKA,  SVIATOK Na úmysel 7.00  

 

PIATOK  

 16. 9. 16 

SV. KORNÉLIUS, PÁPEŽ A CYPRIÁN, 
BISKUP, MUČENÍCI, SPOMIENKA 

+ Mária Gavendová  

( 1. výr.) 
18.00 17.30 

 

SOBOTA   

17. 9.  16 

SV. RÓBERT BELARMÍN, BISKUP A UČITEĽ 

CIRKVI, ĽUB. SPOMIENKA Sobášna sv. omša 15.00  
Zajac - 
Gavendová 

NEDEĽA 
18. 9. 16 

DVADSIATA PIATA 

NEDEĽA CEZ ROK 

Na úmysel 
 
Za veriacich 

7.00 
 

10.00 

  

KKK ooo sss ttt ooo lll    sss vvv ...    JJJ ááá nnn aaa    aaa    PPP aaa vvv lll aaa    VVV aaa sss iii ľľľ ooo vvv       

DEŇ LITURGICKÝ KALENDÁR ÚMYSEL SV. OMŠE ČAS 
SV. 
SPOVEĎ 

INÉ PODUJATIE 

PONDELOK 

12.  9. 16 

NAJSVÄTEJŠIE MENO PANNY MÁRIE, 
ĽUBOVOĽNÁ SPOMIENKA  

 
  

 

UTOROK 

13. 9. 16 

SV. JÁN ZLATOÚSTY, BISKUP 

A UČITEĽ CIRKVI, SPOMIENKA 

+ rod. Špaglova 

a Gemeľova  18.00 17.30 
 

STREDA 

14.  9. 16 
POVÝŠENIE SV. KRÍŽA, SVIATOK  

  
 

ŠTVRTOK 

 15. 9. 16 

SEDEMBOLESTNÁ PANNA MÁRIA, 
PATRÓNKA SLOVENSKA,  SVIATOK 

+ rod. Žofajova a Kytkova 

Na úmysel 
8.30 

11.00 
 

 

PIATOK  

 16. 9. 16 

SV. KORNÉLIUS, PÁPEŽ A CYPRIÁN, 
BISKUP, MUČENÍCI, SPOMIENKA 

 
  

  

SOBOTA   

17. 9.  16 

SV. RÓBERT BELARMÍN, BISKUP A UČITEĽ 

CIRKVI, ĽUB. SPOMIENKA 

+ Marek a Jozef Kršák 

a starí rodičia 18.00 17.30 
 

NEDEĽA 
18. 9. 16 

DVADSIATA PIATA 

NEDEĽA CEZ ROK 
Na úmysel 8.30 

 
 

 

Oznamy    

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

modlíme za  CHORVÁTSKO. 

 Vo štvrtok  je sviatok Sedembolestnej Panny Márie, patrónky Slovenska. Sv. omše budú: Babín 

o 7.00 hod.; Vasiľov – 8.30 hod. ; a sv. omša pri kaplnke Sedembolestnej na Štihránke o 11.00 hod. 

 Na budúcu nedeľu je zbierka na Diecézny katechetický úrad. Za milodary Pán Boh zaplať. 
 Na budúci rok plánujeme birmovku. Prihlášky si môžu birmovanci vyzdvihnúť na fare do konca 

septembra 2016. Vyplnené a potvrdené v mieste krstu birmovanca a aj v mieste krstu birmovného 

rodiča ich odovzdajú na farskom úrade do 15. novembra 2016. Keďže príprava trvá dlhšie, na 

birmovku sa môžu prihlásiť terajší ôsmaci a starší. Podotýkam, že je to slobodné rozhodnutie 

a nech sa neprihlasujú tí, ktorí si neplnia svoje základné povinností – ako je nedeľná sv. omša 

a sviatostný život.  
 Upratovanie  kostola   : Babín :    60 - 72 

      Vasiľov:  Kristína Gemeľová, Antónia Gemeľová, Monika Kušnieriková, 
          Marta Vošková, Elena Klokočíková, Denisa Markuseková 

Želám Vám radostné prežívanie  nedele a požehnanie do nového týždňa ! 

 

Týždeň  37. DNES:  DVADSIATA   ŠTVRTÁ   

NEDEĽA CEZ ROK  

12. 9. 2016 –  18. 9. 2016 



Sviatosť manželstva chcú prijať:  

 Richard  VLŽÁK, syn Jána a Vlasty rod. Martvoňovej, narodený – Dolný Kubín a bývajúci – Hruštín 

 a Lenka KURNOTOVÁ, dcéra Pavla a Marty rod. Vraňákovej, narodená – Dolný Kubín a bývajúca - Babín 

   Ohlasujú sa 1. raz 

 Dušan BABINSKÝ, syn Dušana a Heleny rod. Jurkyovej, narodený- Dolný Kubín a bývajúci – Babín 

 a Nikola HUBÁČKOVÁ, dcéra Zdenka a Jaroslavy rod. Štefekovej, narodená – Bratislava a bývajúca – Karlová Ves 

   Ohlasujú sa 2. raz 

 Ľudovít   ZAJAC, syn Ludvika a Márie rod. Kľuskovej, narodený – Dolný Kubín a bývajúci – Hruštín 

 a Simona GAVENDOVÁ, dcéra Vladimíra a + Márie rod. Adamicovej, narodená – Dolný Kubín a bývajúca - Babín 

   Ohlasujú sa 3. raz 

  

   

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Zamyslenie na 41. týždeň Roku milosrdenstva 

BRÁNA MILOSRDENSTVA PRE SVETLO VIERY  
Svätý rok milosrdenstva je výzva prekonávať sekularizmus našich čias, ktorý ako tma 

zatemnil tento svet. Boží Syn, Ježiš Kristus, sa narodil v tmavej noci. Podľa starobylej 
kresťanskej obyčaje aj oslavu jeho narodenia konáme v noci. Je to v tom veľká symbolika. 
Tmavá noc bez svetla je zobrazením sveta bez viery v Boha. Do tejto duchovnej tmy ľudstva 
vstupuje svetlo Božieho zjavenia v osobe Ježiša Krista. Sväté Písmo vyjadruje príchod Svetla 
do tmy slovami: „Ľud, čo kráča vo tmách, uzrie veľké svetlo, nad tými, čo bývajú v krajine 
tieňa smrti, zažiari svetlo.” (Iz 9, 1) Zvesť o príchode Krista na svet sa v knihách Svätého 
písma vždy spája so symbolikou svetla. Aj evanjelisti pri opise Pánovho narodenia konštatujú 
zjav svetla: „Ožiarila ich Pánova sláva.” (Lk 2, 8) V Evanjeliu je reč o pastieroch, ktorí sa ako 
prví stretávajú so svetlom prichádzajúcim na svet.  

Funkciou svetla je osvetliť, osvietiť, čo je neviditeľné v tme. Tak je to s fyzickým svet-
lom, napríklad aj s elektrickým svetlom, čo žiari v kostole alebo v našich domácnostiach, aby 
sme mohli vnímať a vidieť seba i veci, ktoré vypĺňajú priestor. A tak tomu je aj s duchovným 
svetlom Božieho zjavenia. V Ježišovi Kristovi prichádza na svet svetlo, aby osvietilo duchovné 
skutočnosti, ktoré sú neviditeľné a zviditeľnilo na zemi neviditeľnú prítomnosť milosrdného 
Boha. Svätý Ján v úvode k evanjeliu o Kristovi uvádza: „V ňom bol život a život bol svetlom 
ľudí. A svetlo vo tmách svieti, a tmy ho neprijali. Bol človek, ktorého poslal Boh, volal sa Ján. 
Prišiel ako svedok vydať svedectvo o svetle, aby skrze neho všetci uverili. On sám nebol 
svetlo, prišiel iba vydať svedectvo o svetle. Pravé svetlo, ktoré osvecuje každého človeka, 
prišlo na svet. Bol na svete a svet povstal skrze neho, a svet ho nepoznal.” (Jn 1, 4-9) 

V Ježišovi Kristovi sa stal Boh, náš nebeský Otec, dostupným a viditeľným. Aj prefácia 
vianočnej noci vyjadruje dôvod príchodu Krista na svet slovami: „Keď takto Boha poznávame 
viditeľne, nech nás on sám strhne k láske vecí neviditeľných.” Kristus prišiel na to na svet, aby 
nám zjavil Otca. Čo iné znamená vidieť Boha, ako uveriť v jeho jestvovanie a v jeho lásku k 
nám. Len táto viera v jestvovanie Boha, nášho nebeského Otca, nás uschopňuje a pohýna zo-
hnúť kolená pri jasliach a klaňať sa daru, v ktorom sa Otec celý daruje deťom. Uveriť v Boha 
nie je teda nič iné, ako prijať úplne, bez výhrad Božieho Syna, ktorého Otec poslal a ako spásu 
daroval svetu.  

Ježiš Kristus zviditeľnil Otcovu lásku a uistil nás o jeho jestvovaní. Urobil to svojimi slo-
vami a svojimi premocnými činmi, ktoré nemôže urobiť človek zo svojej vlastnej dostatoč-
nosti. Všetkým, čo robil, dosvedčil, že Boh je, jestvuje, že je náš Otec a že nás miluje. Naj-
väčšie svedectvo o tom je jeho slávne zmŕtvychvstanie. Dosvedčuje, že Ježiš Kristus je Boží 
Syn, rovnakej podstaty s Otcom. On prišiel, aby nám ukázal milosrdného Otca a dosvedčil, že 
jestvuje.  

Svetlo žiariace z Krista otvára oči našej mysle i srdca a uschopňuje nás vnímať, vidieť a 
veriť neviditeľného Boha. Tak to vyznávame v našom Apoštolskom vyznaní viery: „Verím v 
Boha, Otca všemohúceho, Stvoriteľa neba i zeme.” Bez Ježiša Krista, bez tohoto Svetla 
osvecujúceho každého človeka, ktorý prichádza na túto zem, ako hovorí svätý Ján v prológu k 
svojmu evanjeliu, by nebolo možné veriť. Pravda, treba prijať svetlo. Len tak možno uveriť, len 
tak možno vidieť neviditeľného. 

Keď si zatvoríme oči, aj napriek tomu, že bude jasný deň, nebudeme nič vidieť. Oči bez 
svetla nič nezmôžu. Tak je to aj s vierou, len keď prijmeme toto svetlo, osvecujúce človeka, 
otvorí sa nám nový pohľad, pohľad viery a začneme vnímať aj neviditeľné duchovné skutoč-
nosti. 

Svetlo viery, ktoré je samo darom Milosrdenstva, nás uschopňuje vnímať Božie 
milosrdenstvo vo všetkom, čo Kristus pre nás urobil, najmä, že za nás zomrel, ale aj pochopiť, 
že máme milosrdne cítiť a konať voči každému človekovi na svete. Milosrdným konaním najviac 
dosvedčujeme, že sme uverili Milosrdenstvu.  

    Mons. Pavol Janáč 



Sedembolestná Panna Mária je Matka milosrdenstva 

Panna Mária je matkou Vykupiteľa sveta, ktorý vyslobodil ľudí       
z nešťastia hriechu za cenu bolesti, utrpenia a najmä smrti na kríži.   
Z tohoto jej vzťahu ku Kristovi vyplýva aj jej účasť na jeho utrpení. 
Mária spolu s ním trpela a aj svojou bolesťou spolupracovala s ním na 
diele vykúpenia.  

Veriaci v Krista si od samého začiatku uctievali jej bolesti, ktoré 
prestála kvôli Ježišovi. Vyjadrujú sa symbolickým číslom sedem, aby 
sa zvýraznila plnosť jej utrpenia. Preto ju voláme „Sedembolestná 
matka“, alebo „Prebolestná matka“.  

Pri uctievaní siedmych bolestí Panny Márie majú ľudia na mysli 
najmä tieto: 

bolesť pri Simeonovom proroctve; 
bolesť pri úteku do Egypta; 
bolesť pri hľadaní strateného Ježiša v chráme; 
bolesť pri stretnutí sa s Kristom na krížovej ceste; 
bolesť pri ukrižovaní a smrti Ježiša; 
bolesť pri snímaní Ježiša z kríža; 
bolesť pri Ježišovom pohrebe. 
Na Slovensku je medzi veriacimi od dávnych čias zakorenená úcta k bolestiam Panny Márie. 

Naši predkovia sa k nej utiekali vo svojich súženiach a videli veľkú podobnosť medzi jej boles-
ťami a svojim utrpením. V duchu tejto posvätnej náboženskej tradície na Slovensku Svätý 
Otec Pavol VI. v roku 1966 ustanovil Sedembolestnú Pannu Máriu za hlavnú patrónku Sloven-
ska. V liturgickom kalendári bol ustanovený deň jej oslavy na 15. september.  

Cirkev nazýva Pannu Máriu „Matka milosrdenstva“. Tento titul jej patrí oprávnene. Bohoro-
dička je matkou Vykupiteľa, t.j. matkou vteleného Božieho milosrdenstva. Osobne i služobne 
bola výnimočným spôsobom zapojená do uskutočňovania milosrdnej Božej lásky vo svete. Mária 
sa osobitným spôsobom podieľala na diele svojho Syna pri uskutočňovaní zázraku Božieho 
milosrdenstva, ktorý nazývame vykúpenie. 

Sv. Ján Pavol II. sa vo svojej encyklike „Bohatý na milosrdenstvo“ osobitne sústreďuje na 
Máriin podiel v diele Božieho milosrdenstva a hovorí: „Okrem toho Mária jedinečným a celkom 
mimoriadnym spôsobom zakúsila milosrdenstvo - ako nikto iný - a obetou svojho srdca dosiahla 
vynikajúcu účasť na samom zjavení Božieho milosrdenstva (...) Ona mimoriadnym spôsobom 
zakúsila milosrdenstvo a rovnako ho „zasluhovala" počas celého svojho pozemského života a 
najmä pod krížom svojho Syna. Na základe svojho skrytého a neporovnateľného spojenia s 
mesiášskou úlohou svojho Syna je zvláštnym spôsobom ustanovená k tomu, aby ľuďom 
priblížila tú lásku, ktorú on prišiel zjaviť. Táto láska sa najúčinnejšie prejavuje voči trpiacim a 
chudobným, voči zajatým a slepým, voči utláčaným a hriešnikom, ako to podľa Izaiášovho 
proroctva vyhlásil Kristus najprv v nazaretskej synagóge a potom ako odpoveď na otázku 
poslov Jána Krstiteľa.“ (Dives in misericordia, čl. 9) 

Hoci sú evanjeliá skúpe na správy o Panne Márii a jej živote, predsa z toho, čo nám evanje-
listi zaznačili si môžeme utvoriť obraz o milosrdenstve Ježišovej a našej Matky. Jej pobyt u 
Alžbety je konkrétnym prejavom milosrdnej lásky Panny Márie voči človekovi. Pre Pannu Máriu 
bolo prirodzené a samozrejmé postrehnúť, že ju niekto potrebuje a ponúknuť svoju pomoc. 
Ešte zreteľnejšie táto Máriina črta milosrdenstva vystupuje do popredia na svadbe v Káne 
Galilejskej. Mária dobre poznala Ježiša a bola si istá, že niečo urobí v prospech ľudí, ktorí sa 
ocitli v trápnej situácii. Ale aj Ježiš dobre poznal svoju matku a vedel, že jej orodovanie za 
svadobčanov vytrysklo z jej milosrdného a súcitného srdca, preto neodmietol jej prosbu. Na 
jej orodovanie urobil prvý zázrak, ktorý je skrz-naskrz gestom jeho milosrdenstva k ľuďom.  

Utiekajme sa k nej, aby sme aj my mohli pocítiť jej milosrdnú materinskú lásku!  

    Mons. Pavol Janáč 

 


