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Týždeň  15. DNES: VEĽKONOČNÁ NEDEĽA    6. 4. 2015 – 12. 4. 2015 

Farský kostol Zoslania Ducha Svätého Babín  

DEŇ LITURGICKÝ KALENDÁR ÚMYSEL SV. OMŠE ČAS SV. 
SPOVEĎ 

INÉ PODUJATIE 

PONDELOK 
  6. 4. 15 

 VEĽKONOČNÝ PONDELOK Na úmysel 

Na úmysel 
  7.00 

10.00 
 

 

UTOROK 
  7. 4. 15 

VEĽKONOČNÝ UTOROK  
 

  

STREDA 
  8. 4. 15 

VEĽKONOČNÁ  STREDA + Pavol Mikuláš ( 30. deň) 
18.00 17.30 

 

ŠTVRTOK 
  9. 4. 15 

VEĽKONOČNÝ  ŠTVRTOK  
 

  

PIATOK  
  10. 4. 15 

VEĽKONOČNÝ PIATOK + rod. Siváňova, Šilákova, 
Škuntova, Adamicova, 
Nodžákova 

18.00 17.30 
 

SOBOTA   
  11. 4.  15 

VEĽKONOČNÁ  SOBOTA  
 

  

NEDEĽA 
  12. 4. 15 

DRUHÁ  VEĽKONOČNÁ ,  

NEDEĽA BOŽIEHO 

MILOSRDENSTVA 

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 
  6. 4. 15 

 VEĽKONOČNÝ PONDELOK Na úmysel 
  8.30 

  

UTOROK 
  7. 4. 15 

VEĽKONOČNÝ UTOROK + rod. Žaťkuliakova 
a Voškova  18.00 17.30 

 

STREDA 
  8. 4. 15 

VEĽKONOČNÁ  STREDA  
 

  

ŠTVRTOK 
  9. 4. 15 

VEĽKONOČNÝ  ŠTVRTOK + rod. Kršákova 

a Kotúľova  
18.00 17.30 

 

PIATOK  
  10. 4. 15 

VEĽKONOČNÝ PIATOK  
 

  

SOBOTA   

  11. 4.  15 

VEĽKONOČNÁ  SOBOTA Za poďakovanie č. d. 179 
18.00 17.30 

 

NEDEĽA 
  12. 4. 15 

DRUHÁ  VEĽKONOČNÁ ,  

NEDEĽA BOŽIEHO 

MILOSRDENSTVA 

Na úmysel   8.30 
  

Oznamy:      
 Sväté omše na Veľkonočný pondelok budú tak ako v nedeľu: Babín : 7.00; 10.00. Vasiľov: 8.30. 

 Zbierka na pomoc prenasledovaným kresťanom minulú nedeľu – Babín 265,- €, Vasiľov 280,-€. 

 V tomto týždni od pondelka do nedele  je Veľkonočná oktáva. 

 Budúca nedeľa je  2. VEĽKONOČNÁ NEDEĽA - NEDEĽA BOŽIEHO MILOSRDENSTVA. 
  

 Upratovanie kostola:   Babín :  č.d.  146 - 166 

           Vasiľov: Mária Škombárová, Jana Hajdúchová, Blažena Bombiaková, 

      Katarína Fazekešová, Mária Fejová, Katarína Siváňová  

Želám Vám radostné prežívanie  nedele a požehnanie do týždňa Veľkonočnej oktávy! 

 

 

 

 



SSVVÄÄTTÁÁ  RROODDIINNAA  ––  ŠŠKKOOLLAA  ÚÚČČAASSTTII  NNAA  PPÁÁNNOOVVOOMM  KKRRÍÍŽŽII    
SSSvätá nazaretská rodina má osobitný vzťah ku Kristovmu krížu. Ak kríž obrazne chápeme ako strom 

života, treba povedať, že tento nový strom života má svoje korene práve v rodine, do ktorej sa Pán 
Ježiš narodil. Všetko, čo sa týka Krista a jeho života v Nazaretskej rodine má spojitosť s jeho krížom, 
na ktorom zomrel, aby vykúpil svet. Už v Nazarete, či presnejšie v Betleheme, kde sa narodil, začína 
jeho krížová cesta na Kalváriu. 

Prvú podobu Kristovho kríža treba vidieť v jasliach nášho Pána. „I porodila svojho prvorodeného 
syna, zavinula ho do plienok a uložila do jasieľ, lebo pre nich nebolo miesta v hostinci.“ (Lk 2, 7) 

Jasle a kríž! Dva znaky Kristovej lásky k nám, dva nástroje jedného diela vykúpenia! V jasliach Pán 
Ježiš začal dielo našej spásy a na kríži ho dokončil. Medzi jasľami a krížom je úzka spätosť a vnútorný 
súvis. Nemožno ich od seba oddeľovať, patria vždy spolu. 

Jasle sú vlastne tiež krížom, prispôsobeným vzrastu a veľkosti Ježiša. Jasle naznačujú všetku 
ľudskú biedu a chudobu, do ktorej Kristus svojím narodením vstúpil. Kríž je zasa znázornením všetkého 
ľudského utrpenia, ktoré Ježiš na seba za iných prijal. Bol najskôr „ukrižovaný“ v jasliach, aby sme si 
uvedomili, že prišiel ľudí vyslobodiť z biedy a nedostatku. Na konci životného poslania si Pán Ježiš 
ľahol na „jasle“ prispôsobené jeho dospelému veku – na kríž. Bol na ňom ukrižovaný, aby prijal miesto 
nás na seba utrpenie a bolesť každej podoby. Stal sa mužom bolesti, aby sme sa my mohli stať ľuďmi 
radosti.  

Ako jasle nášho Pána znamenajú pre nás začiatok duchovného bohatstva, tak jeho kríž zasa znamená 
začiatok našej radosti a slávy. Jasle znamenajú začiatok života a kríž hlása koniec smrti.  

Ježišov život v tele je ohraničený jasľami a krížom. Je v tom pre nás veľké posolstvo. Hlása, že náš 
ľudský život na zemi je uzavretý z jednej strany biedou a nedostatkom, z druhej strany utrpením a bo-
lesťou. Obidva znaky Kristovej lásky – jasle i kríž – ohlasujú nádej pre celé ľudstvo a každého človeka. 
Jasľami sa rieši vo svete nedostatok a bieda, krížom zasa bolesť a utrpenie. Jasle a kríž nám ponúkajú 
šťastie. 

Jozef a Panna Mária mali na tajomstve Pánovho kríža výnimočnú a neopakovateľnú účasť. Obaja boli 
spätí s tajomstvom kríža v jeho prvej podobe už v betlehemskej maštaľke, keď kľačali pri jasliach, do 
ktorých ho Panna Mária uložila. Jeho matka ho cez celý život sprevádzala na jeho krížovej ceste 
pozemského putovania, najmä však ulicami Jeruzalema na Veľký piatok. Verne stála pri jeho kríži, keď 
za nás umieral, a spolu s ním trpela. Svätý Jozef anticipoval účasť na tajomstve kríža svojou smrťou v 
náručí Pána Ježiša v nazaretskom dome.  

Sotva nájdeme kresťanskú domácnosť, v ktorej by nemali v byte umiestnený kríž. Jeho miesto v 
živote manželov a rodiny zvýrazňuje aj obrad zakladania rodiny - sobáš. Novomanželia prisahajú na kríž 
a potom si ho odnášajú domov ako prvé a najhlavnejšie zariadenie svojho domova. Pravda, funkcia kríža 
v dome nie je iba v tom, aby okrášľoval náš byt. Jeho hlavné poslanie je výchovné. Kríž je akoby 
otvorená učebnica, z ktorej sa celá rodina učí žiť, milovať, obetovať sa pre druhých. 

Kríž v našich domácnostiach veľmi jednoduchou a zrozumiteľnou formou podáva návod pre 
manželský a rodinný život. Má dve ramená. Jedno zvislé, dlhé, smerujúce k nebu a jedno kratšie, vodo-
rovné, smerujúce do strán. Tieto dve ramená symbolicky znázorňujú hlavnú náplň manželského a 
rodinného života: starosti. Rodinný život naozaj v prevažnej miere pozostáva zo starostí. Ako vidíme na 
kríži dve ramená, tak aj starosti rodinného a manželského života sú dvojakého druhu: hmotné - 
pozemské, časné a duchovné starosti - nebeské, večné. Vodorovné rameno kríža symbolizuje starosti 
pozemské, zvislé rameno zasa zobrazuje starosti duchovné a mravné. 

Pozemské starosti rodiny nemajú prevyšovať starosti duchovné. Naopak starosti rodiny o večnú 
spásu a duchovné hodnoty jednotlivých členov rodiny majú byť početnejšie a intenzívnejšie práve tak, 
ako to znázorňuje dlhšie rameno kríža, smerujúce k nebu. 

Každá rodina má oprávnene aj pozemské a časné starosti: starosť o živobytie, o bývanie a oblečenie, 
o zdravie a všetko to, čo potrebujeme, aby sme mohli žiť. Žiaľ, často sa stáva, že v mnohých kres-
ťanských rodinách sa dávajú unášať pozemskými starosťami o časné veci natoľko, že im už potom 
nezostáva čas starať sa o nevyhnutné duchovné potreby. Starosť o duchovné dobro rodiny je často 
celkom na okraji záujmov, alebo sa aj úplne vytratí. Tam, kde v rodine prevyšujú hmotné starosti nad 
duchovnými, majú akoby Kristov kríž zavesený naopak. A tam, kde úplne z rodiny vymizli duchovné zá-
ujmy a starosti, vlastne celkom odstránili znamenie kríža zo svojho rodinného života. 

Ak hľadíme na kríž, zavesený na stene nášho domova, zistíme, že obidve ramená kríža spája Ježiš 
Kristus. Je roztiahnutý a pribitý na obidvoch ramenách kríža. To nám má naznačovať, že i pozemské i 
duchovné starosti nám v rodinách chce pomáhať niesť on sám. Kristus spája obidve bremená starosti 
rodiny, časné i večné, pozemské i nebeské, hmotné i duchovné do jedného rodinného života. 

Manželstvo a rodina so svojím bohatým obsahom života sa krížu nielen podobá, ale krížom aj je. Žiť 
manželský a rodinný život vlastne znamená niesť na pleciach tento Kristov kríž pozemských a duchov-
ných starostí. Len ho treba niesť s Ježišom, lebo kríž bez Krista by nemal žiadnu cenu. 

„Kto chce ísť za mnou, nech zaprie sám seba, vezme svoj kríž a nasleduje ma. Lebo kto by si chcel 
život zachrániť, stratí ho, ale kto stratí svoj život pre mňa, nájde ho. Veď čo osoží človekovi, keby aj 
celý svet získal, a svojej duši by uškodil?! Alebo za čo vymení človek svoju dušu?!“ (Mt 16, 24-26) 

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


