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Týždeň  2. DNES: TRETIA NEDEĽA PO 

NARODENÍ – KRST KRISTA PÁNA 

11. 1. 2016 – 17.1. 2016 

Farský kostol Zoslania Ducha Svätého Babín 

DEŇ LITURGICKÝ KALENDÁR ÚMYSEL SV. OMŠE ČAS SV. 
SPOVEĎ 

INÉ PODUJATIE 

PONDELOK 

11. 1. 16 

FÉRIA + rod. Frčova, Adamicova, 

Svýbova, Marek Frčo 
7.00 6.30 

 

UTOROK 

12. 1. 16 

FÉRIA  
  

 

STREDA 
13. 1. 16 

SV. HILÁR, BISKUP A UČITEĽ 
CIRKVI, ĽUBOVOĽNÁ SPOMIENKA 

+ Jozef Janidžár, Vendelín 

Gočala, František Matigant 
17.00 16.30 

 

ŠTVRTOK 

14. 1. 16 

FÉRIA 
   

 

PIATOK  

15. 1. 16 

FÉRIA + Paulína Hriňová 
17.00 16.30 

 

SOBOTA   

16. 1.  16 

FÉRIA 
Sobášna sv. omša 15.00  Brandys - Paľová 

NEDEĽA 
17. 1. 16 

DRUHÁ NEDEĽA                    
„CEZ ROK“  

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 

11. 1. 16 

FÉRIA  
 

  

UTOROK 

12. 1. 16 

FÉRIA Za zdravie a B. požehn. 

rod. Kutúľovej 17.00 16.30 
 

STREDA 
13. 1. 16 

SV. HILÁR, BISKUP A UČITEĽ 
CIRKVI, ĽUBOVOĽNÁ SPOMIENKA 

 
  

 

ŠTVRTOK 

14. 1. 16 

FÉRIA 
+ rod. Klokočíkova 17.00  16.30  

 

PIATOK  

15. 1. 16 

FÉRIA 
   

 

SOBOTA   

16. 1.  16 

FÉRIA + František a Júlia Fejova 

a Július Chyla 
17.00 16.30  

 

NEDEĽA 
17. 1. 16 

DRUHÁ NEDEĽA                    
„CEZ ROK“  

Na úmysel 8.30 
  

 Oznamy     

   
 Upratovanie  kostola:  Babín :    č. d.  332 - 346      

                            Vasiľov:    Jana Špaglová, Mária Jadroňová, Helena Jurkyová, 

         Helena Maťovčíková, Erika Hrubcová, Antónia Chyľová      
 Sviatosť manželstva chcú prijať:  

      Jozef  BRANDÝS, syn Jozefa a Kristíny rod. Skubiszovej, narodený – Dol.Kubín a býv. – Mútne-Duľov 

      a Monika PAĽOVÁ, dcéra Františka a Janky rod. Cubínkovej, narodená – Dol.Kubín a býv.- Babín 

  Ohlasujú sa 3. raz 

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

 
 

 

 

Želám Vám radostné prežívanie  nedele a požehnanie do nového týždňa ! 



Zamyslenie na 6. týždeň Roku milosrdenstva 

BRÁNA MILOSRDENSTVA V TVÁRI JEŽIŠA KRISTA IV.  

Sväté písmo v súvislosti s obraznou rečou o Božej tvári zvykne rozlišovať jej rozličné typy, 
či výzory. Pozná rozhnevanú tvár, rozžiarenú tvár, láskavú tvár. Tak žalmista volá: „Rozjasni svoju 
tvár nad svojím sluhom a zachráň ma vo svojom milosrdenstve.“ (Ž 31,17) Alebo inde čítame: „Bože, 
buď nám milostivý a žehnaj nás; a tvoja tvár nech žiari nad nami.“ (Ž 67,2) Svätopisec vychádza zo 
skúsenosti s ľudskou tvárou, ktorej výzor sa mení podľa psychických stavov a citového rozpolože-
nia človeka. Ľudia hovoria o „kyslej tvári“, „zachmúrenej“, „vyjasnenej“, o tvári „smutnej“, o tvári 
„usmiatej“, „ustarostenej“ a podobne. Sú to všetko obrazy, ktorými sa chce vyjadriť určitá kvalita 
človeka a jeho rozpoloženie.  

Aj Kristova ľudská tvár mala mnoho rozličných výrazov podľa toho, čo práve prežíval a cítil. 
Bolo na nej možno vidieť rozhorčenie a spravodlivý hnev, ako zaznamenal evanjelista, keď Kristus 
robil poriadky v jeruzalemskom chráme alebo pri iných príležitostiach, keď sa stretol s ľudskou 
zlobou: „S hnevom si ich premeral a zarmútený nad zaslepenosťou ich srdca povedal človekovi: 
„Vystri ruku!“ On ju vystrel a ruka mu ozdravela.“ (Mk 3,5) Inokedy sa na jeho tvári objavil smútok 
a žiaľ, ako v prípade úmrtia jeho priateľa Lazára: „Keď Ježiš videl, ako plače a ako plačú aj Židia, 
čo s ňou prišli, zachvel sa v duchu a vzrušený sa opýtal: „Kde ste ho uložili?“ Povedali mu: „Pane, 
poď sa pozrieť!“ A Ježiš zaslzil.“ (Jn 11, 33-35)  

Na Ježišovej tvári sa isto objavil aj úsmev a neha, keď mal do činenia s deťmi. „Tu mu priná-
šali deti, aby sa ich dotkol. Ale učeníci, ich okrikovali. Keď to Ježiš videl, namrzený im povedal: 
„Nechajte deti prichádzať ku mne! Nebráňte im, lebo takým patrí Božie kráľovstvo. Veru, hovorím 
vám: Kto neprijme Božie kráľovstvo ako dieťa, nevojde doň.“ Potom ich objímal, kládol na ne ruky a 
požehnával ich.“ (Mk 10,13-16) Pri stretnutí s bohatým mládencom ukázal mu milú tvár: „Ježiš 
naňho pozrel s láskou.“ (Mk 10,21) 

Zvláštny a neopísateľný výzor nadobudla tvár Pána Ježiša, keď sa stretol s biednymi zeme, 
trpiacimi a hriešnikmi, čo oplakávali svoje poblúdenie. Vtedy z jeho tváre vyžaroval súcit a láskavé 
porozumenie. Práve túto podobu Kristovej tváre pri výkone jeho milosrdnej lásky označujeme ako 
milosrdnú tvár Krista.  

Milosrdenstvo je určujúcim znakom každej podoby jeho ľudskej tváre. Je to jej najtypic-
kejší výzor a podoba. Práve tento výzor jeho tváre prezrádzal, že nie je obyčajný človek, ale posol 
z neba, čo prišiel ohlasovať a uskutočňovať Božie milosrdenstvo k ľuďom.  

Osobitnú pozornosť všetkých kresťanov si zasluhuje milosrdná tvár Krista, do ktorej treba 
pozerať a o nej uvažovať práve cez nastávajúci Svätý rok milosrdenstva. Je to tá tvár Krista, 
ktorú môžeme vnímať vo výkone jeho odpúšťajúcej a milosrdnej lásky k ľuďom. Niežeby to bola 
iná tvár, ale jej iný výzor. 

Ak chceme nazrieť do milosrdnej tváre Krista, treba nám v duchu putovať na miesta a preží-
vať udalosti, v ktorých túto svoju tvár ľuďom ukázal. Sú to mnohí chorí, malomocní, žobráci, chu-
dobní a tí, čo žili na okraji spoločnosti, ku ktorým skláňal svoju tvár a dotýkal sa ich rukami, aby na 
nich uskutočnil zázraky milosrdnej lásky. Prichádzali k nemu so všetkých strán a volali k nemu o 
zmilovanie. „Keď vychádzali z Jericha, išiel za ním veľký zástup. A hľa, pri ceste sedeli dvaja 
slepci. Ako počuli, že tadiaľ ide Ježiš, vykríkli: „Pane, syn Dávidov, zmiluj sa nad nami!“ Zástup ich 
okríkal, aby mlčali; ale oni tým väčšmi kričali: „Pane, syn Dávidov, zmiluj sa nad nami!“ Ježiš zastal, 
zavolal si ich a povedal: „Čo chcete, aby som vám urobil?“ Odpovedali mu: „Pane, nech sa nám otvo-
ria oči.“ Ježiš sa zľutoval nad nimi, dotkol sa ich očí a hneď videli a išli za ním.“ (Mt 20,29-34) 
Slepci ani nevideli výzor jeho tváre, ale verili v jeho milosrdenstvo, preto k nemu volali, aby im 
pomohol. Je to veľavravné a symbolické znamenie. Naznačuje, že nie je potrebné fyzické videnie 
Krista, aby sme mohli obsiahnuť jeho milosrdnú lásku, stačí veriť, že je milosrdný. 

V Kristovej milosrdnej tvári môžeme vyčítať nesmierne posolstvo o tom, akú nekonečnú lásku 
má Boh k nám, aká veľká je zloba nášho hriechu, V Ježišovej milosrdnej tvári nachádzame inšpirá-
ciu pre každé dobré dielo, povzbudenie do všetkých našich zápasov, posilu do trápenia a výkonov, 
trpezlivosť do všetkých našich súžení a bolestí.  

Mons. Pavol Janáč 


