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DEŇ LITURGICKÝ KALENDÁR ÚMYSEL SV. OMŠE ČAS SV. 
SPOVEĎ 

INÉ PODUJATIE 

PONDELOK 

26.  9. 16 

SV. KOZMA A DAMIÁN, MUČENÍCI, 
ĽUBOVOĽNÁ SPOMIENKA  

+ rod. Brnkaľákova, 

Matysova, Kršákova 18.00 17.30 
 

UTOROK 

27. 9. 16 

SV. VINCENT Z PAULY, KŇAZ, 
SPOMIENKA 

 
  

 

STREDA 

28.  9. 16 
SV. VÁCLAV, MUČENÍK,  

ĽUBOVOĽNÁ SPOMIENKA 
+ Vincent Janidžár  

a Ján Trnka 
18.00 17.30 

 

ŠTVRTOK 

 29. 9. 16 

SV. MICHAL, GABRIEL 
A RAFAEL, ARCHANJELI, SVIATOK    

 

PIATOK  

 30. 9. 16 

SV. HIERONYM, KŇAZ A UČITEĽ 

CIRKVI, SPOMIENKA 
+ rod. Kurnotova, Vraňákova, 

Vlžákova, Martvoňova 
18.00 17.30 

 

SOBOTA   

1. 10.  16 

SV. TERÉZIA Z LISIEUX, PANNA 

A UČITEĽKA CIRKVI, SPOMIENKA  Sobášna sv. omša 15.00  
Vlžák - 
Kurnotová 

NEDEĽA 
2. 10. 16 

DVADSIATA SIEDMA 

NEDEĽA CEZ ROK 

Za ružu Márie Babinskej 

 
Za veriacich 

7.00 
 

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

INÉ PODUJATIE 

PONDELOK 

26.  9. 16 

SV. KOZMA A DAMIÁN, MUČENÍCI, 
ĽUBOVOĽNÁ SPOMIENKA  

 
  

 

UTOROK 

27. 9. 16 

SV. VINCENT Z PAULY, KŇAZ, 
SPOMIENKA 

+ Mária a Jozef Bombiak 

a rodičia 18.00 17.30 
 

STREDA 

28.  9. 16 
SV. VÁCLAV, MUČENÍK,  
ĽUBOVOĽNÁ SPOMIENKA 

 
  

 

ŠTVRTOK 

 29. 9. 16 

SV. MICHAL, GABRIEL 
A RAFAEL, ARCHANJELI, SVIATOK 

+ Jozef, Jozef, Emília 

Vošková 18.00 17.30 
 

PIATOK  

 30. 9. 16 

SV. HIERONYM, KŇAZ A UČITEĽ 

CIRKVI, SPOMIENKA 
 

  
  

SOBOTA   

1. 10.  16 

SV. TERÉZIA Z LISIEUX, PANNA 

A UČITEĽKA CIRKVI, SPOMIENKA  

+ rod. Chylova 
18.00 17.30 

 

NEDEĽA 
2. 10. 16 

DVADSIATA SIEDMA 

NEDEĽA CEZ ROK 
Na úmysel 8.30 

 
 

 

Oznamy    

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

modlíme za  LITVU. 

 V dnešnú nedeľu je zbierka „ BOJ PROTI HLADU“ Zbierku možno podporiť zakúpením 

medovníkových srdiečok alebo finančnej podpory. Táto zbierka bude teraz po sv. omšiach. 

 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. 

 Upratovanie  kostola   : Babín :    84 - 106 

      Vasiľov:  Ľudmila Hnojčíková, Anna Klimeková, Margita Baraniaková, 
          Helena Kršáková, Žofia Kytková, Iveta Kytková 

 

Želám Vám radostné prežívanie  nedele a požehnanie do nového týždňa ! 

 
 

 

       

Týždeň  39. DNES:  DVADSIATA    ŠIESTA   

NEDEĽA CEZ ROK  

26. 9. 2016 –  2. 10. 2016 



    Sviatosť manželstva chcú prijať:  

 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 1. raz 

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 3. raz 

   

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Zamyslenie na 43. týždeň Roku milosrdenstva 

BRÁNA MILOSRDENSTVA K NÁBOŽNOSTI  
Osoh zo svetla, ktoré k nám vchádza cez bránu milosrdenstva, budeme mať iba vtedy, 

ak roztvoríme oči srdca a mysle. Treba sa vystaviť pôsobeniu Kristovho svetla, aby sme mohli 
veriť, že Boh jestvuje, že je náš Otec a že nás miluje. Boh v Kristovi dáva svetlo, ale oči pre 
toto svetlo musíme otvoriť my sami. Bez otvorenia očí mysle a srdca nebudeme „vidieť”, nebu-
deme môcť veriť. Náš život zostane ponorený v tme nevery. 

Ovocie prijatia svetla, ktorým je Kristus, je zanechať bezbožnosť a nadobudnúť nábož-
nosť. Svätý Pavol o tom píše v liste Títovi: „Veď zjavila sa Božia milosť na spásu všetkým ľu-
ďom a vychováva nás, aby sme sa zriekli bezbožnosti a svetských žiadostí a žili v tomto veku 
triezvo, spravodlivo a nábožne.” (Tit 2, 11-12) To, čo symbolizuje tma, nazýva apoštol bez-
božnosťou. To, čo symbolizuje svetlo, to duchovné, žiariace z Krista, absorbované vierou do 
našich myslí a sŕdc, to nazýva apoštol nábožnosťou. Tieto dva výrazy vystupujú do popredia aj 
vo Svätom roku milosrdenstva: bezbožnosť a nábožnosť.  

Čo je bezbožnosť? Etymologický zmysel toho slova, jeho význam, je taký, ako to slovo 
znie: bez Boha. Bezbožnosť je život bez myšlienky na Boha, život, v ktorom sa s Bohom nepo-
číta, život, v ktorom sa nerešpektujú a prestupujú Božie zákony. Je to život, ktorý sa meria 
iba ziskom a spotrebou. Tieto dva posledné výrazy sú zvlášť ušité na našu dobu. Naša civilizá-
cia sa dostala do takéhoto štádia zvrátenosti a bezbožnosti, že sa všetko meria len ziskom a 
spotrebou. V tejto chorej civilizácii sústredenej iba na zisk a spotrebu nemá miesto Boh a 
jeho láska. A ak, tak len na okraj ako folklór, ako ľudové zvyky a tradície. Jav, keď ľudia v 
svojom živote s Bohom nepočítajú a na neho zabúdajú, zvykneme označovať výrazom 
„sekularizmus”. Je odvodený z latinského slova „seculum” - svet. Možno ho charakterizovať za 
svetácky spôsob života. Od takéhoto štýlu života bez Boha v rodinách, na našich pracoviskách, 
školách treba sa nám obrátiť k nábožnosti. Ovocie prijatia svetla, ktorým je Kristus, je žiť 
vierou v Boha. 

Čo je to nábožnosť? Nábožnosť je život nasmerovaný na Boha. Nábožnosť je spôsob a 
štýl života, v ktorom sa počíta s Bohom. Pôvodnejšie slovenské označenie tejto skutočnosti 
bolo zbožnosť. Postupne sa toto slovo aj v prekladoch Svätého písma udomácnilo ako nábož-
nosť. Výraz „zbožnosť” lepšie vyjadruje opak toho, čo znamená bezbožnosť. Tu bez Boha a 
tam s Bohom - zbožnosť. Ale aj keď zostaneme pri novšom tvare „nábožnosť”, každý pochopí, 
že je to životný štýl nasmerovaný na Boha. Život v rešpektovaní jeho svätej vôle, zachovávania 
jeho prikázaní. Nábožnosť je život naplnený láskou, ktorá sa prejavuje dobrými skutkami, 
najmä milosrdenstvom.  

Príchod Božieho Syna mal jediný cieľ: zbaviť ľudí bezbožnosti a priviesť ich k nábož-
nosti. Oslava jeho príchodu je výzvou i príležitosťou skoncovať s bezbožnosťou a pestovať 
nábožnosť. „A všetci vyznávajú, že veľké je tajomstvo nábožnosti: On sa zjavil v tele, bol 
ospravedlnený v Duchu, ukázal sa anjelom, zvestovali ho národom, na svete v neho uverili, 
vzatý bol do slávy.” (1 Tim 3, 16) 

Slová svätého Petra apoštola, ktoré napísal vo svojom Druhom liste, sú priam zhrnutím 
celého duchovného programu na Jubilejný rok milosrdenstva. Sú v ňom vyslovené všetky du-
chovné aktivity pre kresťana, aby sa obnovil v Kristovi. „Jeho božská moc nám darovala 
všetko, čo treba pre život, a nábožnosť poznaním toho, ktorý nás povolal vlastnou slávou a mo-
cou. Tým nám daroval vzácne a veľmi veľké prisľúbenia, aby ste sa skrze ne stali účastnými na 
božskej prirodzenosti a unikli porušeniu, ktoré je vo svete pre žiadostivosť. A práve preto 
vynaložte všetko úsilie na to, aby ste k svojej viere pripojili čnosť, k čnosti poznanie, k 
poznaniu zdržanlivosť, k zdržanlivosti trpezlivosť, k trpezlivosti nábožnosť, k nábožnosti 
bratskú náklonnosť a k bratskej náklonnosti lásku. Ak toto všetko máte a ak sa to rozhojňuje, 
nebudete nečinnými a neplodnými v poznávaní nášho Pána Ježiša Krista. Kto však toto nemá, je 
slepý, krátkozraký: zabudol, že bol očistený od svojich starých hriechov.” (2 Pt 1, 3-9) 

    Mons. Pavol Janáč 

 



DEŇ MILOSRDENSTVA KATECHÉTOV  (25. septembra 2016 - 26. nedeľa cez rok) 

V dnešnú nedeľu ako v Deň milosrdenstva katechétov chceme sa vám prihovoriť o veľkom diele milosrdenstva, 
ktoré sa v Cirkvi uskutočňuje v katechetickej službe deťom, mládeži, ale i dospelým kresťanom. Dielo katechizácie 
podstatne súvisí s Božím milosrdenstvom a je nielen jeho ohlasovaním, ale priam jeho každodenným uskutočňovaním. 
Veď je to permanentné uskutočňovanie duchovného skutku milosrdenstva „poučovať nevedomých“. Budeme hovoriť o 
tom, čo je katechéza, kto sú katechéti i o tom ako treba katechizovať.  

Čo je katechéza? Katechizovať znamená vyvolávať ozvenu Božieho slova v srdciach učeníkov. Katechizmus o 
katechéze hovorí tieto slová: „Čoskoro nazvali katechézou komplex úsilí, ktoré Cirkev vyvinula, aby pripravila učeníkov, 
aby pomáhala ľuďom veriť, že Ježiš je Boží Syn, a touto vierou mali život v jeho mene; aby ich v tomto živote vychová-
vala a vzdelávala, a tak sa budovalo Kristovo telo.“ (KKC, 4)  

Katechézou sa teda vo všeobecnosti rozumie výchova vo viere detí, mládeže i dospelých, ktorá v sebe zahŕňa 
osobitne vyučovanie kresťanského učenia, podávaného vo všeobecnosti organickým a systematickým spôsobom s cieľom 
uviesť do plnosti kresťanského života. Katechéza sa vnútorne úzko spája s celkovým životom Cirkvi. Od nej závisí nie 
len zemepisné rozšírenie Cirkvi a zväčšovanie počtu veriacich, ale hlavne od katechézy závisí vnútorný rast Cirkvi a jej 
spolupráca s Božím plánom.  

Katechetický proces obsahuje v sebe viacero prvkov, ktoré majú katechetickú povahu, alebo na katechézu 
pripravujú, alebo z nej priamo vyplývajú. Takými prvkami sú: prvé ohlasovanie evanjelia - predevanjelizácia, misionárske 
kázne na vzbudzovanie viery, hľadanie dôvodov pre vieru, skúsenosť kresťanského života, slávenie liturgie a vysluhova-
nie sviatostí, uvádzanie do kresťanského života a spoločenstva sviatosťami kresťanskej iniciácie.  a mnohé ďalšie. 

Katechizácia je základnou službou viere. Bez nej sa viera v deťoch a mládeži sotva môže rozvinúť a dozrievať v 
uvedomelý plodný kresťanský život. Viera potrebuje katechézu, ako náš telesný život vodu a vzduch. A ako nie je možné 
bez vody pokrstiť, tak nie je možné budovať a tvoriť kresťanské spoločenstvo bez katechézy. Cirkev si vždy bola ve-
domá tejto existenčnej nutnosti katechézy. Vidíme to v jej dvoj tisícročnej praxi, ako aj v dokumentoch Magistéria. 

Kto sú to vlastne katechéti? Ak chceme na túto otázku odpovedať, musíme najprv povedať, že tou prvou a hlav-
nou „katechétkou“ je samotná Cirkev, ktorá dostala od Krista poverenie vyučovať vo viere a vovádzať ľudí do života v 
spoločenstve s Kristom. V širokom zmysle slova sme katechétami všetci členovia Cirkvi. V užšom zmysle za katechétov 
považujeme mužov a ženy, ktorých poverila Cirkev touto službou. Sú to v prvom rade kňazi alebo zasvätené osoby, 
ktoré sa venujú tomuto povolania ako svojej rehoľnej charizme. Katechétami môžu byť aj laickí katolícki mužovia a 
ženy. K vykonávaniu katechetického povolania je potrebné poverenie Cirkvi, tzv. „kanonická misia“. Tá predpokladá aj 
odbornú pripravenosť – vzdelanie, ale nadovšetko duchovnú a meravú bezúhonnosť.  

Medzi katechétami majú výsostné postavenie naši kresťanskí rodičia, ktorí sú z titulu sviatosti manželstva pove-
rení Cirkvou učiť a vychovávať svoje deti vo viere. „Rodičia majú väčšmi ako iní povinnosť slovom a príkladom formovať 
deti vo viere a praxi kresťanského života; rovnakú povinnosť majú tí, ktorí rodičov zastupujú, ako aj krstní rodičia.“ 
(KKP, can 774 § 2.)  

Na adresu rodičov a ich katechetického poslania hovorí deklarácia o kresťanskej výchove Druhého vatikánskeho 
koncilu: „Keďže rodičia dali život svojim deťom, viaže ich veľmi vážna povinnosť poskytnúť svojmu potomstvu aj vý-
chovu. Preto ich treba mať za prvých a hlavných vychovávateľov svojich detí. Táto ich výchovná úloha je taká dôležitá, 
že ak chybuje, len ťažko ju možno nahradiť.“ GrE, 3) Z citovaného jasne vyplýva, že rodičia už z prirodzeného zákona, 
ale aj z Božieho poverenia, ktoré prijímajú vo sviatosti manželstva, sú prvými katechétami svojich detí. Je to ich 
kompetencia aj povinnosť. Na rodičov sa teda treba pozerať a sa k nim správať, ako k spolupracovníkom na spoločnom 
diele Ducha.  

Každú kresťanskú rodinu považujeme za malú „cirkevnú školu“. Rodinná katechizácia sa netýka iba detí predškol-
ského veku, ale všetkých vekových skupín detí i mládeže, ba i dospelých. Rodičovská katechizácia má postupne z hraníc 
domácnosti prerastať v dynamickú spoluprácu rodičov a kňaza pri katechéze vo farnosti. Sv. Ján Pavol II. povedal: „Ro-
dinná katechéza teda predchádza, sprevádza a obohacuje každú inú formu katechézy.“ (CT, 68) A dodáva, že v okolnos-
tiach protináboženského boja a sekularizácie je rodina jediným miestom katechizácie. Doslovne hovorí: „Tento druh 
Cirkvi, ktorým je rodinný domov, rodinný krb zostáva jediným miestom, kde deti a mládež vôbec môžu dostať auten-
tickú katechézu.“ (CT, 68)  

Konečne nám treba hovoriť aj o tom, ako katechizovať. Darcom viery a Tvorcom nového života v človekovi je 
Duch Svätý. Jeho zástoj treba osobitne vyzdvihnúť aj v katechéze, kde sa krstná viera rozvíja a chráni a kresťanovi 
sa umožňuje vstup do plného spoločenstva Cirkvi i účasť na jej poslaní. Katechéza vo všetkých jej formách, rovinách, 
obsahu i metódach je dielo Ducha Svätého. Katechéti i pomôcky, ktoré používajú, sú len nástrojmi Ducha pri vzbudzo-
vaní a dozrievaní viery Božieho ľudu.  

Sú dve základné formy – spôsoby uskutočňovania katechézy: zvestovanie Božieho slova a dobrý príklad. Prvé je 
rozprávanie o Ježišovi a jeho učení, odovzdávanie základného poučenia o pravdách viery a prikázaniach. Učiť o tom, čo 
majú deti veriť, ale i o tom, čo Ježišovi učeníci majú robiť. Ešte dôležitejšie v katechéze je však živý príklad, čiže 
svedectvo viery pre deti, ktoré oduševňuje a pohýna nasledovať Ježiša.  Ak katechizácia je dielo Ducha Svätého, z 
toho jasne porozumieme, že sa uskutočňuje kvôli viere katechizovaných a vo viere katechizujúcich. Pre katechétov to 
znamená, že k vyučovaniu náboženstva a k všetkej výchovnej činnosti budú pristupovať s vierou. Pristupovať ku kate-
chizovaniu vierou znamená zaiste aj zo strany katechétov urobiť všetko preto, aby katechéza bola dielom lásky a 
milosrdenstva. Tlmočenie Božej lásky k človekovi a zároveň pozvanie detí, mládeže i dospelých do spoločenstva Božej 
lásky. Nech je ďaleko od tých, čo vykonávajú katechetickú službu v Cirkvi všetko, čo by mohlo zatieniť pohľad na 
prívetivú tvár Krista, ktorý v ich slovách, gestách, v ich službe i v ich osobách prichádza k deťom a mládeži.  

V dnešnú nedeľu ako v Deň milosrdenstva katechétov sa chce Cirkev poďakovať všetkým, ktorí sa usilujete na 
tomto poli denne pridávať ruku deťom a mládeži a viesť ich ku Kristovi. Ďakujeme vám drahí rodičia, katechéti, ale 
všetci čo sa akýmkoľvek spôsobom podieľate na diele katechizácie v Cirkvi. Aj o vás platí, čo povedal Pán Ježiš: „A kto 
by dal piť jednému z týchto maličkých čo len za pohár studenej vody ako učeníkovi, veru, hovorím vám: Nepríde o svoju 
odmenu.“ (Mt 10, 43) Veď katechetická služba deťom je skutok milosrdenstva, akoby pohár studenej vody, ktorý denne 
ponúkate našim deťom.   

    Mons. Pavol Janáč 

 


