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DEŇ LITURGICKÝ KALENDÁR ÚMYSEL SV. OMŠE ČAS SV. 
SPOVEĎ 

INÉ PODUJATIE 

PONDELOK 

19.  9. 16 

SV. JANUÁR, BISKUP A MUČENÍK, 
ĽUBOVOĽNÁ SPOMIENKA  

+ Ján, Štefan Brnkaľák, 

Ján Vajdiar a rodina 18.00 17.30 
 

UTOROK 

20. 9. 16 

SV. ONDREJ KIM TAEGON, KŇAZ 

A PAVOL CHONG HASANG 

A SPOLOČNÍCI, MUČENÍCI 

 
  

 

STREDA 

21.  9. 16 
SV. MATÚŠ, APOŠTOL 
A EVANJELISTA ,  SVIATOK 

+ Stanislav Jurky a rod. 

Kuklova 
18.00 17.30 

 

ŠTVRTOK 

 22. 9. 16 

FÉRIA 
   

 

PIATOK  

 23. 9. 16 

SV. PIO Z PIETRELČINY, KŇAZ, 
SPOMIENKA 

+ rod. Babinska, 

Bohucka, Jurkyova 
18.00 17.30 

 

SOBOTA   

24. 9.  16 

 FÉRIA 
Sobášny obrad 15.00  

Babinský - 
Hubačková 

NEDEĽA 
25. 9. 16 

DVADSIATA ŠIESTA 

NEDEĽA CEZ ROK 

Za ružu Márie Adamicovej 

 
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 

19.  9. 16 

SV. JANUÁR, BISKUP A MUČENÍK, 
ĽUBOVOĽNÁ SPOMIENKA  

 
  

 

UTOROK 

20. 9. 16 

SV. ONDREJ KIM TAEGON, KŇAZ 

A PAVOL CHONG HASANG 

A SPOLOČNÍCI, MUČENÍCI 

+ Florián a rod. Špaglova 

a Kotúľova  18.00 17.30 
 

STREDA 

21.  9. 16 
SV. MATÚŠ, APOŠTOL 
A EVANJELISTA ,  SVIATOK 

 
  

 

ŠTVRTOK 

 22. 9. 16 

FÉRIA + Milan Voška a rodičia 
18.00 17.30 

 

PIATOK  

 23. 9. 16 

SV. PIO Z PIETRELČINY, KŇAZ, 
SPOMIENKA 

 
  

  

SOBOTA   

24. 9.  16 

 FÉRIA Za poďakovanie Márie 

Kotúľovej 18.00 17.30 
 

NEDEĽA 
25. 9. 16 

DVADSIATA ŠIESTA 

NEDEĽA CEZ ROK 
Na úmysel 8.30 

 
 

 

Oznamy    

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

modlíme za  ÍRSKO. 

 V dnešnú nedeľu je zbierka na Diecézny katechetický úrad. Za milodary Pán Boh zaplať. 

 V stredu, piatok a sobotu sú JESENNÉ KÁNTROVÉ DNI. Obsah je poďakovanie za úrodu. Záväzný je 

jeden deň. 

    Vo štvrtok 22. septembra 2016  máme „DUCHOVNÝ MOST so SEMINÁROM Jána Vojtaššáka   
v Spišskej Kapitule. My sa modlíme za predstavených seminára a seminaristov a oni sa modlia za 

našu farnosť. Zapojme sa aktívne do týchto modlitieb.  

 Vincentínska rodina aj tento rok organizuje celoslovenská zbierku „Boj proti hladu“. Zbierku 

možno podporiť zakúpením medovníkových srdiečok alebo zaslaním finančnej podpory. Túto 

zbierku v našej farnosti budeme mať na budúcu nedeľu 25. septembra.  Na budúcu nedeľu teda 
bude zbierka, tak ako býva každý rok „ BOJ PROTI HLADU“  

 

 

 

 

Týždeň  38. DNES:  DVADSIATA    PIATA   

NEDEĽA CEZ ROK  

19. 9. 2016 –  25. 9. 2016 



 Prihlášky  na prípravu k sviatosti birmovania si môžu birmovanci vyzdvihnúť na fare do konca 
septembra 2016. ( Nie však v nedeľu!!! – v nedeľu sa svätí -nepracuje sa! ) Vyplnené a potvrdené 

v mieste krstu birmovanca a aj v mieste krstu birmovného rodiča ich odovzdajú na farskom úrade 

do 15. októbra 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.  

 Dňa 20. septembra 2016 Svätý otec František bude predsedať medzináboženskému stretnutiu, 
ktoré sa uskutoční v Assisi, a prosí, aby sa pri tejto príležitosti vo všetkých partikulárnych 

cirkvách tento deň celebroval ako Deň modlitby za pokoj. Diecézny biskup Mons. Štefan Sečka vás 

prosí, aby ste pamätali na tento úmysel a zapojili sa do modlitieb za pokoj počas 

medzináboženského stretnutia v Assisi.  

 
 Upratovanie  kostola   : Babín :    426 - 83 

      Vasiľov:  Helena Kotúľová, Emília Špaglíková, Emília Gemeľová, 
          Oľga Paľová, Anna Baraniaková, Helena Hriňová 

 

Želám Vám radostné prežívanie  nedele a požehnanie do nového týždňa ! 

 
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 2. 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 3. raz 

   

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Zamyslenie na 42. týždeň Roku milosrdenstva 

BRÁNA MILOSRDENSTVA K SVETLU VIERY  
Viera je určujúci činiteľ slávenia Pánovho Jubilea. Viera symbolicky zobrazená ako svetlo, ne-

jestvuje kdesi nad našimi hlavami, na nebeskej oblohe. Je zažatá a svieti v našom vnútri, v srdci. Nech 
Svätý rok milosrdenstva je pre každého z nás znovu objavením, znovu vyjdením svetla viery v našich 
mysliach a srdciach. Všimnime si toto svetlo sami v sebe. Objavme nanovo vieru v Krista, v jeho narode-
nie, umučenie a vzkriesenie, v jeho milosrdenstvo.  

Poskytnime našej viere službu. Ošetrime ju a pomôžme jej, aby sa stala funkčnou, žeby nás sku-
točne aj viedla a dala do pohybu ku Kristovi. Lebo viera, ak nedáva do pohybu, ak nie je ukazovateľkou 
smeru, ak nie je iniciátorom a podnecovateľom pohybu ľudského ducha k Ježišovi Kristovi, nie je funk-
čná.  

Svätý rok milosrdenstva je príležitosť na oživenie viery, ktorá nás má viesť. To je prvá funkcia 
viery. A cesta ku Kristovi je zložitá, problematická a plná zmätkov aj v našej dobe. Nie je to jednodu-
ché. Toľko na nás dolieha vplyvov a činiteľov, na zrak našej mysle, že často nevieme kade, nevieme 
kam.  

Svetlo viery nás neprivedie iba ku Kristovi, ale priam do Krista. Viera nám neukáže iba kde je Je-
žiš, ale ona nás vovedie až do Kristovho tajomstva, až do hlbín Kristovho srdca. Ak budeme poslúchať 
svoju vieru, vovedie nás do hlbín jeho milosrdnej lásky. Odhalí nám jeho tvár, odkryje jeho tajomstvo, 
najmä tajomstvo jeho lásky. Viera má tú moc, že dokonalým a intenzívnym spôsobom sa my sami 
sprítomníme v Kristovi Ježišovi. To je druhá funkcia viery. 

Mnohí sme už ku Kristovi prišli, ale zostali sme predo dverami pomyselného betlehemského domu, 
v ktorom je Ježiš so svojou mamou, Pannou Máriou. Treba vojsť až dovnútra, do hlbín Kristovho tajom-
stva. Svätý rok milosrdenstva je na to, aby sme vošli dnu a nezostávali vonku. Mnohí kresťania nevošli 
ešte do Ježišovho srdca. Vidieť to na ich živote. Medzi nimi a Kristom je ešte ďaleká priepasť. Nie sú 
ešte stotožnení s jeho predstavami o živote, s jeho hodnotovým systémom, s jeho morálnymi pravid-
lami, ktoré hlásal. On hlásal lásku a mnohí z nás sa riadia nenávisťou. On hlásal „blahoslavení chudobní v 
duchu” a mnohí z nás ešte stále si zakladajú na vkladných knižkách a na peniazoch. Sú ešte ďaleko od 
Ježiša Krista, nevstúpili do hlbín jeho tajomstva, nestotožnili sa s Kristom, jednoducho povedané, nie 
sú vnútri, sú vonku.  

Nech Svätý rok milosrdenstva práve pod mocným vplyvom viery nás vovedie nielen k Ježišovi, ale 
do Ježiša Krista, do jeho svätého tajomstva, do života s Kristom. Aby sme ako svätý Pavol apoštol vše-
tci mohli vykríknuť: „Veď pre mňa žiť je Kristus.” (Flp 1, 21)  

Viera má ešte aj tretiu funkciu v živote človeka. Mení našu životnú orientáciu. Od Ježiša sa ide 
domov. Treba to rozumieť až v dvojakom zmysle. Ísť domov rozumieme predovšetkým ako eschatolo-
gickú budúcnosť našej večnej spásy, náš spoločný domov v nebesiach. Domovom však rozumieme aj kon-
krétne naše ľudské obydlia. Ísť domov znamená ísť k svojim, deti k mame, k otcovi, k súrodencom... O 
mudrcoch sa v evanjeliu píše, že keď prišli k Ježišovi a ho našli, inou cestou sa vrátili domov. Je to 
úžasné posolstvo. Tí, ktorých priviedla viera ku Kristovi, ktorý vierou vstúpili do hlbín jeho tajomstva, 
už inou cestou odchádzajú domov. Menia orientáciu, smerovanie života.  

Svätý rok milosrdenstva slávime pre zmenu života. Ide o premenu životného štýlu, premenu orien-
tácie. Vráťme sa od Krista, či skôr s Kristom v srdci, aj my inou cestou života domov, do normálnych 
okolností našej ľudskej existencie. Ak sme robotníci, vráťme sa domov, aby sme odteraz robili 
kvalitnejšie, zmysluplnejšie, nielen kvôli peniazom, ale aby sme pri tom mali zreteľ aj na to, že sme 
spolupracovníci s Bohom na diele jeho stvorenia a že svojou prácou si zadovažujeme aj večnú odmenu. 
Práca je veľmi dôležitá činnosť kresťana, ktorá sa nemôže konať pomimo svedomia a mimo svetla viery. 
Ak sme lekári, vrátime sa od Krista k pacientom s obnovenou úctou, súcitom a trpezlivosťou. Ak sme 
kňazi, vrátime sa s vernosťou a horlivosťou za Božie veci. Ak sme rodičia, vrátime sa k deťom s vedo-
mím plnej zodpovednosti za ich dobro tela i duše. Ak sme úradníci, vrátime sa so zmyslom pre 
spravodlivosť a s ochotou slúžiť ľuďom. Ak sme obchodníci, vrátime sa s citom pre poctivosť a bez 
chamtivosti. Každý svojou a predsa inou cestou budeme kráčať životom, inou čo do kvality. Totiž ces-
tou, ktorou je sám Ježiš Kristus. Doposiaľ to možno boli cesty krivé a hrboľaté, cesty hriechu. Zmena 
štýlu života a orientácie je ťažká.  

Svätý rok milosrdenstva je posolstvom o viere. O viere, ktorá nás vedie a má voviesť až do hlbín 
Krista, a ktorá má zmeniť našu životnú orientáciu.                

            Mons. Pavol Janáč 

 


