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DEŇ LITURGICKÝ KALENDÁR ÚMYSEL SV. OMŠE ČAS SV. 
SPOVEĎ 

INÉ PODUJATIE 

PONDELOK 

5.  9. 16 

FÉRIA ,  VENI SANCTE,  
ZAČIATOK ŠK. ROKA 

Za učiteľov a žiakov 
9.30   

Veni Sancte 
začiatok šk. roka  

UTOROK 

6. 9. 16 

FÉRIA  
  

 

STREDA 

7.  9. 16 
SV. MAREK KRIŽIN, MELICHAR 

GRODZIECKI A ŠTEFAN PONGRÁCZ, 
KŇAZI A MUČENÍCI, SPOMIENKA 

+ rod. Adamicova, Balekova, 

Labaškova, Kuchtova, Gabovičova 
18.00 17.30 

 

ŠTVRTOK 

 8. 9. 16 

NARODENIE PANNY MÁRIE, SVIATOK 
   

 

PIATOK  

 9. 9. 16 

FÉRIA, SV. PETER CLAVER, KŇAZ, 
ĽUBOVOĽNÁ SPOMIENKA 

+ rod. Šteťárova, Šillákova, 

Brnkaľákova, Červeňova 
18.00 17.30 

 

SOBOTA   

10. 9.  16 

FÉRIA 
Sobášna sv. omša 15.00  

Šillák - 
Brnkaľáková 

NEDEĽA 
11. 9. 16 

DVADSIATA ŠTVRTÁ 

NEDEĽA CEZ ROK 

Na úmysel 
 
Za veriacich 

7.00 
 

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

INÉ PODUJATIE 

PONDELOK 

5.  9. 16 

FÉRIA ,  VENI SANCTE,  
ZAČIATOK ŠK. ROKA 

Za učiteľov a žiakov 
8.00  

Veni Sancte 
začiatok šk. roka 

UTOROK 

6. 9. 16 

FÉRIA + Jozefína, Jozef Gemeľa 

a rod. Gemeľova 18.00 17.30 
 

STREDA 

7.  9. 16 
SV. MAREK KRIŽIN, MELICHAR 

GRODZIECKI A ŠTEFAN PONGRÁCZ, 
KŇAZI A MUČENÍCI, SPOMIENKA 

 
  

 

ŠTVRTOK 

 8. 9. 16 

NARODENIE PANNY MÁRIE, SVIATOK + Ján Tomčík ( 1. výr.) 
18.00 17.30 

 

PIATOK  

 9. 9. 16 

FÉRIA, SV. PETER CLAVER, KŇAZ, 
ĽUBOVOĽNÁ SPOMIENKA 

 
  

  

SOBOTA   

10. 9.  16 

FÉRIA + Júlia Pilátiková (1.výr.) 
18.00 17.30 

 

NEDEĽA 
11. 9. 16 

DVADSIATA ŠTVRTÁ 

NEDEĽA CEZ ROK 
Na úmysel 8.30 

 
 

 

Oznamy    

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

modlíme za  HOLANDSKO. 
 Púť rodín: Svätí sa rodia a vyrastajú v rodinách. Aj tento odkaz čítame v živote bl. Zdenky. OCM, 

Sestry sv. Kríža a FÚ Krivá Vás v nedeľu poobede, 11. septembra 2016, pozývajú na Púť rodín do 

Krivej. V programe je sv. omša o 14,00, potom požehnanie áut, svedectvá, atrakcie pre deti, súťaž 

rodín a korunka Božieho milosrdenstva. Príďte, nech je na Orave stále viac svätých rodín. 

 Aj v školskom roku 2016/2017 vychádza katolícky časopis Rebrík, ktorý vydáva eRko – Hnutie 
kresťanských spoločenstiev detí. Je to jediný katolícky časopis pre mladších žiakov na Slovensku. 

Časopis poskytuje čitateľom kvalitné a zaujímavé texty, materiály na podporu čítania s 

porozumením a svojím obsahom pomáha deťom osvojovať si kresťanský životný štýl. Je vhodný aj 

ako súčasť prípravy detí na prvé sväté prijímanie. Rebrík môžete objednať svojim deťom alebo 

vnúčatám prostredníctvom internetovej stránky www.rebrik.sk alebo na telefónnom čísle 02/20 44 

52 53.  
 

 

 

Týždeň  36. DNES:  DVADSIATA   TRETIA   

NEDEĽA CEZ ROK  

05. 9. 2016 –  11. 9. 2016 

http://www.rebrik.sk/


 Upratovanie  kostola        :  Babín :    44 - 58 
        Vasiľov:  Katarína Fazekášová, Mária Fejová,  Katarína Siváňová, 
           Anna Šimútková, Alena Múťková, Stanislava Kotúľová 

Želám Vám radostné prežívanie  nedele a požehnanie do nového týždňa ! 
 

Sviatosť manželstva chcú prijať:  

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

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

   Ohlasujú sa 1. 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 2. raz 

Lukáš  ŠILLÁK, syn Jany Šillákovej, narodený- Dolný Kubín a bývajúci – Oravský Podzámok 

 a Zuzana  BRNKAĽÁKOVÁ, dcéra Jána a Anny rod. Šteťárovej, 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 40. týždeň Roku milosrdenstva 

BRÁNA MILOSRDENSTVA DO NÁŠHO DOMU II.  

Kedy je Boh v našej rodine? Na chvíľu sa pristavme pri tejto otázke. Iste nie iba vtedy, keď 
máme po stenách svojho bytu v domácnosti povešané náboženské symboly, sväté obrázky. Symbol iba 
pripomína skutočnosť. Kedy je Boh skutočne v našom dome? Vtedy, keď v rodine žijeme vierou v Boha. 
Ak sa správame a všetko konáme podľa jeho svätej vôle. Ak s ním dôverne vedieme rozhovory, to sú 
naše modlitby. Aj osobné, každého člena rodiny s Bohom, ale aj spoločné, rozhovory celej rodiny s Ot-
com. Nadovšetko je Boh prítomný a žije v našich rodinách, ak sa navzájom milujeme. Láska je 
najúčinnejšia sila, spôsob a metóda, ako sprítomniť Boha v rodine. Poznáme zdôvodnenie tejto pravdy z 
pera svätého Jána apoštola v jeho Prvom liste: „Boh je láska; a kto ostáva v láske, ostáva v Bohu a Boh 
ostáva v ňom.” (1 Jn 4,16)  

Boh je medzi nami, ak sa máme radi, ak pestujeme vzájomnú lásku, ktorá má tisíc podôb a tvárí, 
od žertvovania sa pre dobro tých druhých, od potu a námahy otcov pri zarábaní na chlieb pre rodinu, od 
tých, často prebdených nocí matiek pri kolíske či kočíku svojho dieťaťa a jeho opatere v chorobách a 
všelijakých problémoch života, až k láske cez odpúšťanie a tolerovanie našich ľudských nedokonalostí. 
Láska v rodine má naozaj milión podôb. Ňou žije katolícka rodina. Ona je aj svedectvom, že Boh je me-
dzi nami a zároveň je aj spôsobom, aby bol Boh medzi nami. Láskou si ľudia sprítomňujú Boha nielen v 
srdciach, ale aj v prostredí, v ktorom žijú.  

Ak otvoríme dvere svojej rodiny Bohu v Ježišovi Kristovi, nebudeme mať problémy ani s prijíma-
ním človeka. V Hosťovi z neba je to obdivuhodne spojené. Veď o ňom veríme, že je aj Boh aj človek. Ak 
prichádza Ježiš Kristus k nám, ak mu otvoríme dvere svojej rodiny dokorán, prichádza aj Boh aj 
človek. Je to úžasné tajomstvo, len ho treba domyslieť. Kto prijal Ježiša, prijíma každého človeka už v 
možnosti, už sa rozhodol pre človeka. Aj toho krivého, aj starého, aj toho zodratého, či postihnutého, 
aj čierneho z Afriky, žltého z Číny, slovom každého človeka. Ak sme prijali Krista, tak v ňom prijímame 
aj človeka.  

Nezamykajme ani symbolicky, ani obrazne, ani skutočne brány našich rodín pred žiadnym člove-
kom. Lebo v ňom k nám prichádza Kristus! Ak by sme odmietli človeka, neprišiel by k nám ani Kristus, 
neubytoval by sa u nás ani Boh. „Lebo svojím vtelením sa Syn Boží určitým spôsobom spojil s každým 
človekom. Pracoval ľudskými rukami, uvažoval ľudskou mysľou, rozhodoval ľudskou vôľou, miloval ľud-
ským srdcom. Narodiac sa z Márie Panny, naozaj sa stal jedným z nás, vo všetkom nám podobný, ale bez 
hriechu.” (GS, 22) 

Ešte je jedna konkrétna podoba prijatia Ježiša Krista, Syna Božieho i Syna človeka, do našich ro-
dín, a to je prijatie dieťaťa. V dnešnej dobe sa objavila aj v slovenských rodinách nechuť a nevôľa pri-
jať do rodiny ďalšie dieťa. Z rôznych fór počuť katastrofálne konštatovanie, že náš Slovenský národ 
zomiera. Rapídne klesá populácia - počet narodených detí. Jestvujú rôzne faktory, ktoré to zapríči-
ňujú: ekonomicko-sociálna situácia v rodinách, veľký počet potratov a mnohé ďalšie dôvody. Úbytok 
populačného rastu je v prvom rade morálny problém. Mierou, akou sa naša slovenská rodina odnábožen-
šťuje, odkresťančuje, akou sa vzďaľuje od Boha, ako sa viac a viac zatvára pred vplyvom Boha, takou 
mierou klesá aj populácia Slovenska. Vytratila sa z rodín viera, odvaha k obetám, stratili sa motivácie 
viery a všetko ostatné, čo s tým súvisí.  

Otvárajme Kristovi dvere úprimne a naozaj ako veľkému Hosťovi z neba a v ňom prijímajme do 
rodiny aj dieťa. Dieťa je Boží dar samo o sebe. Aj o dieťati, ktoré rodičia veľkodušne prijímajú medzi 
seba, platí: „Hosť do domu, Boh do domu.” 

V evanjeliu je opísaná udalosť, ako Pán Ježiš plakal nad Jeruzalemom. Jeho obyvatelia nepochopili 
dobro Kristovej prítomnosti a zmarili na sebe dobrodenie jeho navštívenia. Nevyužili správne čas mi-
losti a spásy. „Keď sa priblížil a zazrel mesto, plakal nad ním a hovoril: „Kiež by si aj ty v tento deň 
spoznalo, čo ti prináša pokoj! Ale teraz je to skryté tvojim očiam. Lebo prídu na teba dni, keď ťa tvoji 
nepriatelia oboženú valom, obkľúčia ťa a zovrú zo všetkých strán, zrovnajú so zemou teba i tvoje deti 
v tebe a nenechajú v tebe kameň na kameni, lebo si nespoznalo čas svojho navštívenia.” (Lk 19, 41-44) 

Svätý rok milosrdenstva 2016 je pre nás časom Božieho navštívenia, časom milosti a spásy. Ak ho 
premárnime duchovnou nečinnosťou a pohŕdaním Kristom, nečaká nás nič iné, ako údel oplakaného 
mesta.  

    Mons. Pavol Janáč 

 
 



Zamyslenie na Deň jubilea milosrdenstva charitatívnych dobrovoľníkov (4. 9. 2016) 
 
Dnešná 23. nedeľa cez rok je podľa úmyslu Svätého Otca Františka venovaná Dňu milosrdenstva 

charitatívnych dobrovoľníkov. Obsahom nášho zamyslenia budú teda dve slová: dobrovoľníctvo a charita.  
Celým evanjeliom preniká Ježišova výzva k aktivite, ktorá má meno služba lásky. Jej biblické 

pomenovanie je „diakonia“. V našom modernom slovníku ju môžeme označiť slovom „dobrovoľníctvo“. Je to 
ľudská činnosť z pohnútok lásky, zložená na úplnej dobrovoľnosti. Chce sa tým povedať, že to človek robí z 
vlastnej iniciatívy, bez rozkazu a donucovania, čiže zo slobodného rozhodnutia. Slovo „dobrovoľníctvo“ obsa-
huje ešte jeden význam. Dobrovoľník je človekom dobrej vôle, v jeho srdci je pokora i túžba robiť druhým 
dobre a je mu cudzia myšlienka na zlé. Platí o ňom slovo anjela z vianočného posolstva neba: „pokoj ľuďom 
dobrej vôle.“ (Lk 2, ) 

Všetci Ježišovi učeníci majú byť ľuďmi dobrej vôle, ochotní na každé dobré dielo. Život Ježišových 
učeníkov v každom type spoločenstva, do ktorého ich umiestnila Božia prozreteľnosť, má byť konaním 
dobra druhým, na prvom mieste tým, ktorí to najviac potrebujú, chudobní, chorí a trpiaci. Pán Ježiš umýva-
ním nôh apoštolom pri Poslednej večery nám dal príklad poníženej a nezištnej služby ľuďom. Pán Ježiš veľa-
krát poučoval učeníkov o potrebe vzájomne si slúžiť v láske: „Vznikol medzi nimi aj spor, kto je z nich asi 
najväčší. Povedal im: „Králi národov panujú nad nimi, a tí, čo majú nad nimi moc, volajú sa dobrodincami. Ale 
vy nie tak! Kto je medzi vami najväčší, nech je ako najmenší a vodca ako služobník. Veď kto je väčší? Ten, 
čo sedí za stolom, či ten, čo obsluhuje? Nie ten, čo sedí za stolom? A ja som medzi vami ako ten, čo obslu-
huje.“ (Lk 22, 24-27) Inokedy povedal: „Kto chce byť prvý, nech je posledný zo všetkých a služobník všet-
kých.“ (Mk 9, 36) 

Práve túto službu lásky na Ježišov spôsob vhodne nazývame „dobrovoľníctvo“. V tomto slove sa ozýva 
zmysluplné uplatňovanie našej ľudskej slobody v diele konania dobra, v aktivitách našej lásky. Všetko dobro 
má pochádzať z dobrovoľného rozhodnutia, zo slobodného áno Kristovi. On často provokoval svojich 
poslucháčov k tomuto slobodnému rozhodnutiu: „Kto chce ísť za mnou, nech zaprie sám seba, vezme svoj 
kríž a nasleduje ma.“ (Mt 15, 24) Dobro nemožno konať z donútenia, iba zo slobodného rozhodnutia. Pánovi 
učeníci sú teda všetci dobrovoľníkmi, či to už chápeme v širokom zmysle slova, keď sa jedná o konanie 
dobra ako takého, alebo v úzkom zmysle slova ako činnosť zameranú na konkrétnu dobrovoľnú aktivitu v 
prospech ľudí, ktorí potrebujú našu pomoc.  

Dobrovoľníctvo - ako služba lásky kresťanov jedného voči druhému, ale aj voči tým, ktorí ešte nepat-
rili do Cirkvi, bola známa v Cirkvi od samého začiatku. Svedectvo o tom nachádzame v Skutkoch apoštolov i v 
apoštolských listoch svätého Pavla. Známa z tých čias je ustanovizeň vdov, ktorá naplňovala túto myšlienku 
dobrovoľníctva. Dobrovoľníctvo je prítomné aj v celej histórii Cirkvi. Litánia ku všetkým svätým sú akoby 
zoznamom tých najvynikajúcejších „dobrovoľníkov“, ktorí zasvätili svoj život úplne službe lásky k blížnym. V 
našej dobe sa potreba dobrovoľníctva, spontánneho i organizovaného dobrovoľníctva rôznymi apoštolskými 
dielami, stáva čoraz aktuálnejšou a naliehavejšou. Vyžadujú si to zložité a náročné okolnosti života, v kto-
rých sa ľudia vplyvom veľkých premien v spoločnosti nachádzajú.  

Najkonkrétnejšie uplatnenie rôznych typov dobrovoľníctva je vo farnosti a vo vlastnej obci alebo 
meste. Prostredníctvom dobrovoľníctva sa mnohí priamo podieľajú na budovaní spoločného dobra a uskutoč-
ňujú tak Kristov príkaz o vzájomnej láske.  

Najpotrebnejšou oblasťou uskutočňovania dobrovoľníctva je oblasť charity. Ježiš Kristus s mimoriad-
nym 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).  

Apoštoli verne uskutočňovali Kristovo učenie o postoji k chudobným a vyzývali kresťanov k dobročin-
nej láske k nim. Svätý Pavol so spolupracovníkmi organizoval veľkú zbierku na chudobných v Palestíne. Toto 
podujatie nazval „dielo lásky“ - „opus charitatis“. (Porov. 2 Kor 8,6) Odtiaľ pochádza aj pomenovanie 
dobročinnej lásky k chudobným „charita“. 

V Katechizme Katolíckej cirkvi čítame: „Láska Cirkvi k chudobným...patrí k jej pevnej tradícii. Nad-
chýna sa evanjeliom blahoslavenstiev, Ježišovou chudobou a jeho pozornosťou voči chudobným. Láska k 
chudobným je dokonca jedným z dôvodov povinnosti pracovať, aby človek „mal z čoho dať núdznemu“ (Ef 
4,28). To sa však netýka len materiálnej núdze, ale aj mnohorakých podôb kultúrnej a náboženskej biedy.“ 
(KKC, 2444) 

V dnešnú nedeľu ako v Deň milosrdenstva charitatívnych dobrovoľníkov sa chce Cirkev poďakovať 
všetkým, ktorí sa usilujete na tomto poli denne pridávať ruku k dielu spoločného dobra. Ďakujeme vám za 
obetavosť pri opatrovaní chorých, pri zmierňovaní biedy a utrpenia medzi ľuďmi. Boh nezabudne ani na je-
den váš dobrý skutok, ktorý ste vykonali z lásky a milosrdenstva k ľuďom: „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) 

Mons. Pavol Janáč 

 


