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Týždeň  14. DNES: KVETNÁ NEDEĽA    30. 3. 2015 – 5. 4. 2015 

Farský kostol Zoslania Ducha Svätého Babín  

DEŇ LITURGICKÝ KALENDÁR ÚMYSEL SV. OMŠE ČAS SV. 
SPOVEĎ 

INÉ PODUJATIE 

PONDELOK 
  30. 3. 15 

 PONDELOK VEĽKÉHO TÝŽDŇA + rod Bohucká, Adamico-
va, Spuchlákova, František 
Jurky 

18.00  
 

UTOROK 

  31. 3. 15 

UTOROK VEĽKÉHO TÝŽDŇA  
 

  

STREDA 

  1. 4. 15 

STREDA VEĽKÉHO TÝŽDŇA + rod. Ľubova, Gáborova 
18.00  

 

ŠTVRTOK 
  2. 4. 15 

ZELENÝ ŠTVRTOK Na úmysel 
18.00   

PIATOK  
  3. 4. 15 

VEĽKÝ PIATOK Obrady Veľkého piatku 
15.00  

10.00 Krížová cesta 

- nový cintorín 

SOBOTA   
  4. 4.  15 

BIELA SOBOTA – 

VEĽKONOČNÁ VIGÍLIA  
Obrady veľkonočnej vigílie 

20.00 
  

NEDEĽA 
   5. 4. 15 

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 
  30. 3. 15 

 PONDELOK VEĽKÉHO TÝŽDŇA  
 

  

UTOROK 
  31. 3. 15 

UTOROK VEĽKÉHO TÝŽDŇA + Gabriel a Jana Lipničan, 
a starí rodičia 18.00  

 

STREDA 
  1. 4. 15 

STREDA VEĽKÉHO TÝŽDŇA  
 

  

ŠTVRTOK 
  2. 4. 15 

ZELENÝ ŠTVRTOK Na úmysel 
18.00 

  

PIATOK  
  3. 4. 15 

VEĽKÝ PIATOK Obrady Veľkého piatku 
15.00 

  

SOBOTA   
  4. 4.  15 

BIELA SOBOTA – 

VEĽKONOČNÁ VIGÍLIA  
Obrady veľkonočnej vigílie 

20.00  
 

NEDEĽA 
   5. 4. 15 

VEĽKONOČNÁ NEDEĽA 
Na úmysel   8.30   

Oznamy:      
 V dnešnú nedeľu je zbierka na pomoc prenasledovaným kresťanom - výzva diecézneho biskupa. 

  

 Ku chorým pôjdem v Babíne v pondelok od 9.00 hod.; vo Vasiľove v utorok od 9.00 hod. 
 Vo štvrtok je Zelený štvrtok, deň ustanovenia Sviatosti Oltárnej a sviatosti kňazstva. 

 V piatok je Veľký piatok. V tento deň je prísny pôst a zdržovanie sa mäsitého pokrmu.  

       O 10,00 hod. bude KRÍŽOVÁ CESTA  na novom cintoríne pri staniciach krížovej cesty.  

 Na Veľký piatok a Bielu sobotu pozývam na modlitbu Liturgie hodín – breviára v Babíne o 8.00 hod. 

 V sobotu je Biela sobota – Veľkonočná vigília .  Obrady na Bielu sobotu budú o 20,00 hod. 

 Budúca nedeľa je slávnosťou Zmŕtvychvstania Pána – Veľkonočná nedeľa. 
 Upratovanie kostola:   Babín :  č.d.  131 - 144 

           Vasiľov: Daniela Ptáčková, Katarína Dudášiková, Janka Kotuľová, 

      Viera Škapcová, Ľubica Kušnieriková, Marianna Vošková  

Želám Vám radostné prežívanie  nedele a požehnanie do nového veľkého týždňa ! 

 

 



SSVVÄÄTTÁÁ  RROODDIINNAA  ––  ŠŠKKOOLLAA  TTRRPPEEZZLLIIVVOOSSTTII    

Obyvatelia Nazaretskej rodiny neboli uchránení útrap bolestného putovania 
slzavým údolím tejto Zeme. Hoci boli uchránení hriechu, neboli bez utrpenia a 
ťažkostí. Znášali ich trpezlivo a odovzdane do Božej vôle. Boh ich na skúšky pripravil a 
aj uschopnil, aby ich vedeli pre Ježiša znášať. Príbeh Svätej rodiny je poznačený dra-
matickými udalosťami od samého začiatku až do konca. 

Pri obetovaní Ježiša v jeruzalemskom chráme Panna Mária počula z úst proroka 
Simeona slová: „On je ustanovený na pád a na povstanie pre mnohých v Izraeli a na 
znamenie, ktorému budú odporovať, - a tvoju vlastnú dušu prenikne meč -, aby vyšlo 
najavo zmýšľanie mnohých sŕdc.“ (Lk 2,34-35) Predpoveď utrpenia sa začala čoskoro 
plniť. Kráľ Herodes číhal na život Dieťaťa a chcel ho zmárniť. Svätá rodina na Boží 
pokyn prijíma údel vyhnancov v cudzej krajine, v Egypte. 

Útrapami pre Máriu bola aj smrť jej ženícha, svätého Jozefa, ktorý zomrel v náručí 
Pána Ježiša. Preto sa stal patrónom zomierajúcich a príkladom sväto zomierajúcich. Aj 
kresťanská rodina prežíva tento údel odchodu svojich najdrahších do večnosti. Pou-
čená príkladom Svätej rodiny vie to znášať trpezlivo a odovzdane do Božej vôle. Má 
na pamäti slová svätého Pavla apoštola: „Nechceme, bratia, aby ste nevedeli, ako je to 
so zosnulými, aby ste sa nezarmucovali ako ostatní, čo nemajú nádej. Lebo ak veríme, 
že Ježiš zomrel a vstal z mŕtvych, tak Boh aj tých, čo zosnuli, skrze Ježiša privedie s 
ním.“ (1Sol 4,13-14) 

Duchovné utrpenie Panny Márie sa vystupňovalo najmä pri prežívaní bolestí a utrpe-
nia jej Syna na krížovej ceste, a najmä na Kalvárii. Evanjelista Ján opísal jej nezlomnú 
trpezlivosť a statočnosť v utrpení pri kríži slovami: „Pri Ježišovom kríži stála jeho 
Matka, sestra jeho matky, Mária Kleopasova, a Mária Magdaléna. Keď Ježiš uzrel 
matku a pri nej učeníka, ktorého miloval, povedal matke: „Žena, hľa, tvoj syn!“ Potom 
povedal učeníkovi: „Hľa, tvoja matka!“ A od tej hodiny si ju učeník vzal k sebe.“ (Jn 
19,25-27)  

Postava Ježišovej matky, Panny Márie, pri Ježišovom kríži je obrazom svätej 
trpezlivosti. Vidí trpieť a zomierať svoje dieťa, ale stojí, nebadať na nej náznak 
zúfalstva, ani nevhodného hnevu, znáša všetko trpezlivo a odovzdane do Božej vôle. 
Vie, prečo sa to všetko tak deje, hoci ani sama úplne nechápe tajomstvo Kristovej 
obety na kríži, podrobuje sa Božej prozreteľnosti. Boh tak chcel, ona to prijíma, hoci 
ju to veľmi v srdci bolí.  

Aj kresťanská rodina má obdobia skúšok a trápení, ktoré prichádzajú na ňu v 
rozličných podobách. Raz sú to choroby a telesné bolesti a utrpenie, inokedy duchovné 
trápenia. V skúškach života sa má posilňovať v trpezlivosti pohľadom na Nazaretskú 
rodinu, najmä na Prebolestnú Pannu Máriu a jej ukrižovaného Syna.  

Utrpenie je neodmysliteľná súčasť života každej rodiny. Nemožno sa mu vyhnúť. 
Prichádza, keď ho rodina najmenej čaká. Svätá trpezlivosť a odovzdanosť do Božej 
vôle, ktorá žiari z príkladu Svätej rodiny, je sila, ktorá pomôže rodine prekonať 
všetky útrapy, posvätiť svoje trápenia a zapojiť ich do diela posvätenia seba a sveta. 

 

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


