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JUBILEJNÝ ROK SVÄTÉHO MARTINA, 
PATRÓNA NÁŠHO BISKUPSTVA   2016  - 2017 

Svätý Martin, oroduj za nás.  

Týždeň  42. DNES: DVADSIATA ÔSMA NEDEĽA 16. 10. 2017 –  22. 10. 2017 

    „Buďte svätí, lebo ja som svätý.“ (1Pt 1, 16) 

Far ský  ko st o l  Zo s lan ia  Ducha  Svät ého  Bab ín  

DEŇ LITURGICKÝ KALENDÁR ÚMYSEL SV. OMŠE ČAS SV. SPOVEĎ INÉ PODUJATIE 

PONDELOK 

16. 10. 17 

FÉRIA,  SV. MARGITA MÁRIA 

ALACOQUE, PANNA, ĽUB.SPOM. 

+ Jozef Škunta 

( 30.deň) 
18.00 17.30  

UTOROK 

17. 10. 17 

SV. IGNÁC ANTIOCHIJSKÝ, BISKUP 

A MUČENÍK, SPOMIENKA 

 
   

STREDA 

18. 10. 17 

SV. LUKÁŠ, EVANJELISTA, 

 SVIATOK 

Na úmysel – za 

všetkých dôchodcov 
9.00  Úcta k starším 

ŠTVRTOK  

19. 10. 17 

FÉRIA 
 

  
  

 PIATOK  

20. 10.  17 

FÉRIA + Cecília, František Adamica, 

Mária, Jozef Janidžár 
18.00 17.30  

SOBOTA   

21. 10. 17 

FÉRIA 
    

NEDEĽA 

22. 10. 17 
DVADSIATA DEVIATA 

NEDEĽA „CEZ ROK“ MISIJNÁ 

Na úmysel 
 
Za veriacich 

7.00 

10.00 

  

Ko st o l  sv .  Jána  a  Pav la  Vas i ľo v   

DEŇ LITURGICKÝ KALENDÁR ÚMYSEL SV. OMŠE ČAS SV. SPOVEĎ INÉ PODUJATIE 

PONDELOK 

16. 10. 17 

FÉRIA,  SV. MARGITA MÁRIA 

ALACOQUE, PANNA, ĽUB.SPOM. 

 
  

 

UTOROK 

17. 10. 17 

SV. IGNÁC ANTIOCHIJSKÝ, BISKUP 

A MUČENÍK, SPOMIENKA 

+ Paulína, Jozef Jurky, 
Rastislav Špagla 18.00 17.30  

STREDA 

18. 10. 17 

SV. LUKÁŠ, EVANJELISTA, 

 SVIATOK 

 
 

  

ŠTVRTOK  

19. 10. 17 

FÉRIA 
 

  
+ Emília, Jozef, Jozef 
Voška 

10.00  
Úcta 
k starším 

 PIATOK  

20. 10.  17 

FÉRIA  
 

  

SOBOTA   

21. 10. 17 

FÉRIA + Jozef, Jozefína 
Gemeľova 18.00 17.30  

NEDEĽA 

22. 10. 17 
DVADSIATA DEVIATA NEDEĽA 

„CEZ ROK“ MISIJNÁ 
Na úmysel   8.30 

  

 Oznamy:    
▪ 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)  
V stredu pri príležitosti ÚCTY K STARŠÍM sv. omša v Babíne o 9.00 hod.  

▪ Vo Vasiľove vo štvrtok o 10.00 hod. 
▪ Budúca nedeľa je MISIJNÁ. Na budúcu nedeľu je zbierka na MISIE. 
▪ Sviatosť manželstva chcú prijať:    
    Miroslav BOHUCKÝ, syn Františka a Anny rod. Matisovej, narodený – Dolný Kubín a bývajúci – Babín 

a Jana RYPÁKOVÁ, dcéra Jozefa a Tatiany rod. Krajčiovej, narodená – Dolný Kubín a býv. – Ťapešovo 

 Ohlasujú sa 2. raz  Kto by vedel o nejakej manželskej prekážke, je to povinný ohlásiť na farskom úrade. 

▪ Upratovanie  kostola   :    Babín :   109 -  123      

                                     Vasiľov:  Zdena Hnojčíková, Jana Kršáková, Margita Madleňáková, 
     Daniela Kotúľová, Anna Baraniaková, Helena Hnojčíková 

▪ 18. októbra sa Slovensko opäť zapojí do medzinárodnej iniciatívy Milión detí sa modlí ruženec. 

Pápežská nadácia ACN Slovensko - u nás známa ako Kirche in Not – pripravila špeciálnu webovú 

stránku www.miliondeti.sk, na ktorej nájdete didaktické materiály a informácie k iniciatíve. 

Ako povedal páter Pio: "Keď sa bude milión detí modliť ruženec, svet sa zmení." 

Želám Vám radostné prežívanie nedele a požehnanie do nastávajúceho týždňa! 
 

http://www.miliondeti.sk/


Zamyslenie na 49. týždeň Jubilejného roku sv. Martina  

POKÁNIE AKO ČNOSŤ 

 
Naše stále úsilie meniť svoju osobu na Kristovu podobu v nás ut-

vára istú spôsobilosť robiť pokánie. V tomto zmysle hovoríme o pokání 
ako o čnosti. Pokánie ako čnosť spočíva v úsilí človeka o stále dokona-
lejšie obrátenie sa k Bohu, o nápravu a polepšenie života. Čnosť 
pokánia je aj stály, odmietavý postoj k hriechu, ale aj plodná aktivita 
konať dobro, rozvíjať a nadobúdať stále plnšiu svätosť a dokonalosť 

kresťanského života.  
Čnosť pokánia má v našom živote dvojaké zameranie. Obracia sa do našej 

minulosti poškvrnenej hriechmi a chce naprávať, čo sme nimi pokazili. Je zároveň 
nasmerovaná aj do budúcnosti, aby nás ochránila od nebezpečenstva nových 
hriechov. Pôsobí v nás terapeuticky i preventívne. Opravdivá čnosť pokánia sa 
nevyčerpáva len vlastnou osobnou hriešnosťou, ale má vždy aj spoločenský 
rozmer. Je nasmerovaná nielen proti vlastným hriechom, ale zápasí aj s hriechmi, 
ktoré ničia dobro blížnych. Vyplýva to z podstaty lásky k blížnemu a zo zodpo-
vednosti za nich. Svätí vždy robili pokánie nie len za seba, ale aj za hriechy 
svojich bratov a sestier. Bolo by však chybou, keby sme oplakávali len hriechy 
blížnych a nad vlastnými sa nezarmucovali. Tu platí zásada, ktorú vyslovil Kristus: 
„Prečo vidíš smietku v oku svojho brata, a vo vlastnom oku brvno nezbadáš? 
Alebo ako môžeš povedať svojmu bratovi: „Dovoľ, vyberiem ti smietku z oka“ - a 
ty máš  v oku brvno?! Pokrytec, vyhoď najprv brvno zo svojho oka! Potom budeš 
vidieť a budeš môcť vybrať smietku z oka svojho brata.“ (Mt 7,3-5) 

Pokánie ako čnosť nám pomáhajú uskutočňovať mnohé prostriedky pokánia. 
Sú to osvedčené nástroje sebavýchovy a zdokonaľovania sa. Sväté písmo a skú-
senosť Cirkvi cez stáročia nám ponúkajú mnoho overených pomôcok pri 
uskutočňovaní životného pokánia. Nášmu obráteniu výdatne slúži čítanie alebo 
počúvanie Božieho slova. Zvlášť Božie slovo vtláča nášmu srdcu Kristovu podobu. 
Je však potrebné, aby sme ho vzťahovali na seba a rozjímali o ňom. Účinnosť 
Božieho slova v mysli a v srdci závisí aj na pokore počúvajúceho. Nesmie nastať 
situácia, že si začneme namýšľať, že už všetko vieme a že už poučenie 
nepotrebujeme. Posolstvo Božieho slova sa nedá nikdy úplne vyčerpať a vždy nás 
oslovuje novým aspektom pravdy, ktorý sme pred tým neobsiahli.  

Ducha pokánia v nás prehlbuje aj častá účasť na bohoslužbách, osobná i 
spoločná modlitba, rôzne kajúcne pobožnosti a úkony. Pokorná modlitba o odpus-
tenie i orodovanie za druhých otvára pramene Božie milosrdenstva a je zdrojom 
očisty a posvätenia. 

V úsilí o nápravu života veľmi účinne pomáha dobročinná láska a konanie 
skutkov milosrdenstva, ako to potvrdzuje výrok svätého Petra apoštola: „Lebo 
láska zakrýva množstvo hriechov.“ (1Pt 4,8) Veľkým pomocníkom pokánia je aj 
pôst a skutky odriekania, ako to vyjadruje IV. pôstna prefácia: „Lebo ty v nás 
telesným pôstom krotíš zlé sklony, dvíhaš myseľ, udeľuješ silu k čnosti a dávaš 
odmenu.“ Súčasťou čnosti pokánia je aj pravidelné spytovanie svedomia a časté 
vzbudzovanie ľútosti nad hriechmi. Všetky tieto prejavy kajúcnosti zvykneme 
nazývať mimosviatostné pokánie.  

 

Svätý Martin, oroduj za nás.  

Z knihy: Mons. Štefan Sečka, Mons. Pavol Janáč: NAŠA CESTA SVÄTOSTI 


