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  RROOKK  ZZAASSVVÄÄTTEENNÉÉHHOO  ŽŽIIVVOOTTAA  --  RREEHHOOĽĽNNÍÍKKOOVV  

RRookk  mmooddlliittiieebb  zzaa  kkrreessťťaannsskkéé  rrooddiinnyy  vv  nnaaššoomm  bbiisskkuuppssttvvee  

Týždeň  16. DNES: DRUHÁ VEĽKONOČNÁ NEDEĽA    13. 4. 2015 – 19. 4. 2015 

Farský kostol Zoslania Ducha Svätého Babín  

DEŇ LITURGICKÝ KALENDÁR ÚMYSEL SV. OMŠE ČAS SV. 
SPOVEĎ 

INÉ PODUJATIE 

PONDELOK 
  13. 4. 15 

SV. MARTIN I., PÁPEŽ A MUČENÍK + Mária, Ján Bečka, 
Peter Kušnierik 

18.00 17.30 
 

UTOROK 
  14. 4. 15 

FÉRIA  
 

  

STREDA 
  15. 4. 15 

FÉRIA + Štefan Matys a Ladislav 
Paterek 18.00 17.30 

 

ŠTVRTOK 
  16. 4. 15 

FÉRIA  
 

  

PIATOK  
  17. 4. 15 

FÉRIA + Dušan Strapec ( 30.deň)  
18.00 17.30 

 

SOBOTA   
  18. 4.  15 

FÉRIA  
 

  

NEDEĽA 
  19. 4. 15 

TRETIA  VEĽKONOČNÁ  

NEDEĽA  

Na úmysel  

Za veriacich 

  7.00 
10.00 

  

Kostol sv. Jána a Pavla  Vasiľov  

DEŇ LITURGICKÝ KALENDÁR ÚMYSEL SV. OMŠE ČAS SV. 
SPOVEĎ 

INÉ PODUJATIE 

PONDELOK 

  13. 4. 15 

SV. MARTIN I., PÁPEŽ A MUČENÍK  
 

  

UTOROK 
  14. 4. 15 

FÉRIA + Matej Žofaj a Margita 
Dvorštiaková  18.00 17.30 

 

STREDA 
  15. 4. 15 

FÉRIA  
 

  

ŠTVRTOK 
  16. 4. 15 

FÉRIA + rod. Gemeľova, Jozef 

a Jozefína Gemeľová 
18.00 17.30 

 

PIATOK  
  17. 4. 15 

FÉRIA  
 

  

SOBOTA   
  18. 4.  15 

FÉRIA + rod. Zabeľova 
18.00 17.30 

 

NEDEĽA 

  19. 4. 15 
TRETIA  VEĽKONOČNÁ  

NEDEĽA  
Na úmysel   8.30 

  

Oznamy:      
  Dnešná nedeľa je  nedeľa Božieho milosrdenstva. 
  

 Upratovanie kostola:   Babín :  č.d.   167 - 184 

           Vasiľov: Anna Šimútková, Alena Múťková, Anna Gemeľová,  

        Antónia Gemeľová, Monika Kušnieriková, Marta Vošková  

 

 

Želám Vám radostné prežívanie  nedele a požehnanie do nastávajúceho týždňa ! 

 

 

 

 

 



SSVVÄÄTTÁÁ  RROODDIINNAA  ––  ŠŠKKOOLLAA  MMIILLOOSSRRDDEENNSSTTVVAA    

MMMedzi hlavné znaky Svätej rodiny treba započítať milosrdenstvo. V nazaretskom dome bývali pod 
jednou strechou tri milosrdné srdcia: Jozefovo, Máriino a nadovšetko Ježišovo.  

Ježiš Kristus prišiel na svet ako ohlasovateľ a služobník Božieho milosrdenstva voči ľuďom. Všetko, 
čo urobil pre dobro ľudstva, je prejavom jeho nesmierneho milosrdenstva. Možno smelo povedať, že v 
Nazaretskej rodine sa ubytovalo samo Božie milosrdenstvo z neba, ktoré dostalo meno Ježiš. Jeho 
rodičia sa postavili do jeho služieb a naučili sa od neho milosrdenstvu. Zvlášť treba vyzdvihnúť črtu 
milosrdenstva v Máriinej tvári a vo všetkom jej správaní.  

Sv. Ján Pavol II. v encyklike Bohatý na milosrdenstvo zdôrazňuje tento rozmer milosrdenstva Má-
riinho srdca: „Práve na tejto „milosrdnej“ láske, ktorá sa najviac prejavuje voči duševnému a telesnému 
zlu, malo účasť jedinečným a význačným spôsobom srdce tej, ktorá bola matkou Ukrižovaného a 
Vzkrieseného: takú účasť mala Mária. Avšak v nej a skrze ňu sa táto láska stále prejavuje v dejinách 
Cirkvi a ľudského pokolenia. Takéto prejavovanie je veľmi užitočné, lebo v Matke Božej sa ono opiera o 
jedinečný cit materinského srdca, o jeho jemný postreh a zvláštnu schopnosť pôsobiť na všetkých 
tých, čo od matky ochotnejšie prijímajú milosrdnú lásku. Je to jedno z vynikajúcich a životodarných 
tajomstiev kresťanského náboženstva, úzko spojené s tajomstvom vtelenia.“ (Dives in misericordia, 9)  

Hoci sú evanjeliá skúpe na správy o Panne Márii a jej živote, predsa z toho, čo nám evanjelisti 
zaznačili, si môžeme utvoriť obraz o milosrdenstve Ježišovej a našej Matky. Evanjelista Lukáš napísal: 
„V tých dňoch sa Mária vydala na cestu a ponáhľala sa do istého judejského mesta v hornatom kraji. 
Vošla do Zachariášovho domu a pozdravila Alžbetu.“ (Lk 1,39) V jej ponáhľaní sa k príbuznej Alžbete aj 
bez veľkého uvažovania postrehneme Máriin súcit a ochotu poslúžiť tej, ktorá potrebovala pomoc. 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. 
Svätý Ján apoštol, ako očitý svedok tej udalosti uvádza: „Bola tam aj Ježišova matka. Na svadbu po-
zvali aj Ježiša a jeho učeníkov. Keď sa minulo víno, povedala Ježišovi jeho matka: „Nemajú vína.“ Ježiš 
jej odpovedal: „Čo mňa a teba do toho, žena? Ešte neprišla moja hodina. „Jeho matka povedala obslu-
hujúcim: „Urobte všetko, čo vám povie!“ (Jn 2,1-5) 

Mária dobre poznala Ježiša a bola si istá, že niečo urobí v prospech ľudí, ktorí sa ocitli v trápnej si-
tuácii. 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 solidarity s rodinou svadobčanov a milosrdenstva k ľuďom. 

Kresťanská rodina sa učí od Svätej rodiny tomu postoju voči biednym, opusteným a odkázaným na 
ľudskú pomoc. Milosrdenstvo kresťanskej rodiny má dve sféry uplatnenia. Vo vnútri rodiny je to postoj 
milosrdnej lásky voči domácim, každého voči každému v dome. Svätý Pavol apoštol takto vyzýva k 
milosrdenstvu v rodine: „Ako Boží vyvolenci, svätí a milovaní, oblečte si hlboké milosrdenstvo, láska-
vosť, pokoru, miernosť a trpezlivosť. Znášajte sa navzájom a odpúšťajte si, ak by mal niekto niečo 
proti druhému. Ako Pán odpustil vám, tak aj vy! Ale nad všetko toto majte lásku, ktorá je zväzkom 
dokonalosti!“ (Kol 3,12-14) 

Milosrdenstvo potrebujú aj ľudia za hranicami našej rodiny. Sú to mnohí opustení, bezdomovci, chorí 
a nešťastní ľudia, ktorí na prahu nášho domu čakajú, že im pomôžeme. 

Naše milosrdenstvo voči ľuďom v spoločnosti má meno aj „solidarita“. Kresťanská rodina cíti 
spolupatričnosť s inými rodinami a je solidárna s chudobnými a odkázanými na pomoc. Solidarita pochá-
dza z ľudského a kresťanského bratstva a prejavuje sa najmä v spravodlivom rozdeľovaní dobier a v 
spoluúčasti na odstraňovaní nerovností medzi ľuďmi. I napriek tomu, že sú si všetci ľudia rovní, čo do 
ľudskej dôstojnosti a majú rovnaké práva, sú a budú medzi nimi aj rozdiely. Nie všetci sú rovnako 
zdraví, nie všetci sú rovnako úspešní a nie všetci sú v rovnakej sociálnej situácii. Rozdiely medzi ľuďmi 
patria do Božieho plánu. Boh chce, aby sme sa navzájom potrebovali. Rozdiely majú pobádať k láske a k 
solidarite. 

Rozličné rozdiely medzi ľuďmi sú často príčinou javu diskriminácie. Diskriminácia je porušovanie 
spravodlivosti, keď sa niektorým ľuďom upierajú základné ľudské práva a účasť na spoločnom dobre 
pre ich pôvod, farbu pleti alebo náboženské presvedčenie. Kresťania sú vždy na strane tých, ktorým 
ubližujú. Keď vidia bezprávie, vedia sa zastať slabších a podať im pomocnú ruku. Odcudzujú a od-
mietajú každú formu porušovania základných ľudských práv a znevažovania ľudskej dôstojnosti. Pri 
stretnutí s biedou ľudí vo svete pamätajú na Ježišove slová: „Veru, hovorím vám: Čokoľvek ste urobili 
jednému z týchto mojich najmenších bratov, mne ste urobili.“ (Mt 25, 40) 

   
ZZ  kknniihhyy::  MMoonnss..  PPaavvooll  JJaannááčč,,  KKrreessťťaannsskkáá  rrooddiinnaa  vv  šškkoollee  NNaazzaarreettaa,,  22000066 


