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Týždeň  3. DNES: DRUHÁ NEDEĽA OBDOBIA                   

„CEZ ROK“ 
18. 1. 2016 – 24.1. 2016 

PPOOSSVVÄÄŤŤMMEE  KKAAŽŽDDÝÝ  TTÝÝŽŽDDEEŇŇ  RROOKKUU  MMIILLOOSSRRDDEENNSSTTVVAA  AASSPPOOŇŇ  JJEEDDNNÝÝMM  SSKKUUTTKKOOMM  MMIILLOOSSRRDDEENNSSTTVVAA!!  

Farský kostol Zoslania Ducha Svätého Babín 

DEŇ LITURGICKÝ KALENDÁR ÚMYSEL SV. OMŠE ČAS SV. 
SPOVEĎ 

INÉ PODUJATIE 

PONDELOK 

18. 1. 16 

FÉRIA + Drahomír Kurčina 
17.00 16.30 

 

UTOROK 

19. 1. 16 

FÉRIA  
  

 

STREDA 
20. 1. 16 

SV. FABIÁN, PÁPEŽ A MUČENÍK 
SV. ŠEBASTIÁN, MUČENÍK,ĽUB.SP. 

Na úmysel č. d. 136 17.00 16.30 
 

ŠTVRTOK 

21. 1. 16 

SV. AGNESA, PANNA A MUČENICA, 
SPOMIENKA    

 

PIATOK  

22. 1. 16 

SV.VINCENT, DIAKON A MUČENÍK, 
ĽUB. SPOMIENKA 

+ rod. Bohucká, 

 Adamicova  
17.00 16.30 

 

SOBOTA   

23. 1.  16 

FÉRIA 
    

NEDEĽA 
24. 1. 16 

TRETIA 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 

18. 1. 16 

FÉRIA  
 

  

UTOROK 

19. 1. 16 

FÉRIA + rod. Ružvôňova a Ján 

Škapec  17.00 16.30 
 

STREDA 
20. 1. 16 

SV. FABIÁN, PÁPEŽ A MUČENÍK 
SV. ŠEBASTIÁN, MUČENÍK,ĽUB.SP. 

 
  

 

ŠTVRTOK 

21. 1. 16 

SV. AGNESA, PANNA A MUČENICA, 
SPOMIENKA 

+ rod. Špaglova, 

Heretova, Bakaľova 
17.00  16.30  

 

PIATOK  

22. 1. 16 

SV.VINCENT, DIAKON A MUČENÍK, 
ĽUB. SPOMIENKA    

 

SOBOTA   

23. 1.  16 

FÉRIA + Štefan Pindiak 
17.00 16.30  

 

NEDEĽA 
24. 1. 16 

TRETIA NEDEĽA                    
„CEZ ROK“  

Na úmysel 8.30 
  

Oznamy V čase od 18. januára do 25. januára je týždeň modlitieb za ZJEDNOTENIE KRESŤANOV. 

 Prvé sv. prijímanie bude v Babíne 22. mája 2016  a  vo Vasiľove 29. mája 2016. 

  
 Upratovanie  kostola:  Babín :    č. d.  347 - 368 

                            Vasiľov:    Eneta Jurkyová, Božena Kušnieriková, Marta Gemeľová, 

         Mária Jurkyová, Alena Kotúľová, Magda Škombárová    
  
 

 

 

 

Želám Vám radostné prežívanie  nedele a požehnanie do nového týždňa ! 



Zamyslenie na 7. týždeň Roku milosrdenstva 

BRÁNA MILOSRDENSTVA V TVÁRI JEŽIŠA KRISTA V.  
Duchovný pohľad do Kristovej milosrdnej tváre môžeme zažiť pri rozjímaní nad udalosťou stretnutia Krista s 

hriešnikmi a mýtnikmi. Prekrásny je dotyk Ježišovho milosrdenstva mýtnika Matúša. „Keď odtiaľ Ježiš odišiel, videl na 
mýtnici sedieť človeka menom Matúša a povedal mu: „Poď za mnou!“ On vstal a išiel za ním. Keď potom Ježiš sedel v 
dome za stolom, prišli mnohí mýtnici a hriešnici a stolovali s ním a s jeho učeníkmi. Keď to videli farizeji, hovorili jeho 
učeníkom: „Prečo váš učiteľ jedáva s mýtnikmi a hriešnikmi?“ On to začul a povedal: „Lekára nepotrebujú zdraví, ale 
chorí. Choďte a naučte sa, čo to znamená: „Milosrdenstvo chcem, a nie obetu.“ Neprišiel som volať spravodlivých, ale 
hriešnikov.“ (Mt 9,9-13) 

Čo videla žena - hriešnica v Kristovej tvári, keď ju priviedli k nemu, aby ho pokúšali? Tu zákonníci a farizeji pri-
viedli ženu pristihnutú pri cudzoložstve, postavil ju do prostriedku a povedali mu: „Učiteľ, túto ženu pristihli priamo 
pri cudzoložstve. Mojžiš nám v zákone nariadil takéto ženy ukameňovať. Čo povieš ty? Ale to hovorili, aby ho pokúšali a 
mohli ho obžalovať. Ježiš sa zohol a prstom písal po zemi. Ale keď sa ho neprestávali vypytovať, vzpriamil sa a povedal 
im: „Kto z vás je bez hriechu, nech prvý hodí do nej kameň.“ A znovu sa zohol a písal po zemi. Ako to počuli, jeden po 
druhom - počnúc staršími - sa vytrácali, až zostal sám so ženou, čo stála v prostriedku. Ježiš sa vzpriamil a opýtal sa 
jej: „Žena, kde sú? Nik ťa neodsúdil?“ Ona odpovedala: „Nik, Pane.“ A Ježiš jej povedal: „Ani ja ťa neodsudzujem. 
Choď a už nehreš!“ (Jn 8,3-11) Pohľad do tváre milosrdného Krista jedných zachraňoval a iných zahanboval. Sile jeho 
milosrdnej lásky nebolo možné odporovať. Preto tamtí odišli zahanbení a hriešnica zachránená odišla s odpustením, aby 
začala nový život.  

Veľký duchovný zážitok môžeme získať, ak sa stotožníme s apoštolom Petrom a spolu s ním sa zahľadíme do 
Kristovej milosrdnej tváre na nádvorí Pilátovho paláca. „Peter sedel vonku na nádvorí. Prišla k nemu ktorási slúžka a 
povedala: „Aj ty si bol s Ježišom Galilejským!“ Ale on pred všetkými zaprel: „Neviem, čo hovoríš.“ Keď vyšiel k bráne, 
videla ho iná a povedala tým, čo tam boli: „Tento bol s Ježišom Nazaretským!“ On znova zaprel s prísahou: „Nepoznám 
toho človeka.“ O chvíľku pristúpili tí, čo tam stáli, a povedali Petrovi: „Veru, aj ty si z nich, veď aj tvoja reč ťa 
prezrádza!“ Vtedy sa začal zaklínať a prisahať: „Nepoznám toho človeka.“ A vtom zaspieval kohút. Tu sa Peter 
rozpamätal na slovo, ktoré mu bol povedal Ježiš: „Skôr ako kohút zaspieva; tri razy ma zaprieš.“ Vyšiel von a horko sa 
rozplakal.“ (Mt 26,69-75) Jediný z evanjelistov, svätý Lukáš, Petrovo obrátenie a ľútosť nad hriechom zapretia Ježiša 
zdôvodňuje pohľadom do Ježišovej milosrdnej tváre. „Vtedy sa Pán obrátil a pozrel sa na Petra a Peter sa rozpamätal 
na Pánovo slovo, ako mu povedal: „Skôr ako dnes kohút zaspieva, tri razy ma zaprieš.“ Vyšiel von a horko sa rozplakal.“ 
(Lk 22,61-62) 

Inšpirujúce je aj stretnutie Zacheja s Ježišom. Raz sa stalo, že Ježiš prechádzal cez Jericho. V tom meste bý-
val muž menom Zachej. Chcel vidieť Ježiša. Keďže bol malej postavy, vyšplhal sa na strom, aby ho mohol vidieť. Keď 
Ježiš prechádzal okolo neho, pristavil sa, pozrel hore a povedal mu, aby zostúpil dolu. Zachej veľmi natešený sa posta-
vil pred Ježiša a pozval ho do svojho domu. Tam mu povedal: „Pane, polovicu svojho majetku dám chudobným a ak som 
niekoho oklamal, vrátim štvornásobne.“ (Lk 19, 9) Ježišovi zazlievali, že prijíma pohostinstvo hriešneho človeka. Nato 
im povedal, že Zachej je tiež Abrahámov syn a že Syn človeka prišiel hľadať a zachrániť to, čo sa stratilo. Zachejov 
pohľad do milosrdnej tváre Ježiša znamená pre neho nielen odpustenie, ale premenu hriešnika na milosrdného človeka, 
ktorý začína myslieť na chudobných: „polovicu svojho majetku dám chudobným .“ (Lk 19, 9) 

Pohľad do Kristovej milosrdnej tváre a rozjímanie o nej ústi v pokání a obrátení. Tak to vidíme na postave Za-
cheja, žene hriešnici, na obrátení Matúša mýtnika i na pokání Petra apoštola. Plynie z toho veľké poučenie, že všetci tí, 
čo chcú konať pravé a úprimné pokánie za svoje hriechy, najprv sa majú zadívať do milosrdnej tváre Krista a v nej 
hľadať inšpiráciu i odvahu k ľútosti a k náprave svojho hriešneho života.  

Pán Ježiš náuku o pravom pokání ako návrate hriešnika k Bohu vykreslil v podobenstve o milosrdnom otcovi a 
márnotratnom synovi. Aj osnova tohoto podobenstva je založená na obraze milosrdnej tváre Boha - nebeského Otca. 
Márnotratný syn len potom, čo sa v duchu zadíval do otcovej tváre, ktorú dôverne poznal z domu, začal pomýšľať na 
návrat. „Vstúpil teda do seba a povedal si: „Koľko nádenníkov u môjho otca má chleba nazvyš, a ja tu hyniem od hladu. 
Vstanem, pôjdem k otcovi a poviem mu: Otče, zhrešil som proti nebu i voči tebe. Už nie som hoden volať sa tvojím sy-
nom. Prijmi ma ako jedného zo svojich nádenníkov.“ I vstal a šiel k svojmu otcovi.“ (Lk 15,17-20) Pokánie musí predchá-
dzať viera  v Božie milosrdenstvo. Bez poznania, že Boh je milosrdný, ochotný odpustiť kajúcim hriešnikom, je pokánie 
nemožné. 

Pohľad do Kristovej milosrdnej tváre je objavovaním a spoznávaním nekonečného Božieho milosrdenstva, ktoré 
sa v tejto tvári zračí a odzrkadľuje. Skúsenosť  z pohľadu do tejto tváre má silu pohnúť k pokániu všetkých Zachejov, 
všetky Márie Magdalény, všetkých mýtnikov sveta i všetkých Petrov, čo zo zbabelosti alebo ľudskej slabosti zaprú 
Pána a upadnú do nešťastia hriechu.  

Aj samo slávenie sviatosti pokánia - svätá spoveď - je projekciou Kristovej milosrdnej tváre. V tejto sviatosti je 
Kristus osobne prítomný a on sám službou kňaza omilosťuje hriešnika a udeľuje Otcovo odpustenie. Je prostredníkom 
zmierenia kajúcnika s Bohom. Nie je možné konať pravé pokánie a s vierou prežívať sviatosť Božieho odpustenia bez 
toho, žeby sme duchovne nepozerali do Kristovej milosrdnej tváre. Viditeľným znakom Ježišovej tváre je kňaz - 
spovedník. Mal by byť aj jej verným obrazom, aby uľahčil kontakt kajúcnika so samým Kristom v duchovnej rovine 
viery a lásky. Sv. Ján Pavol II. o sviatosti pokánia napísal, že: „v Kristovi nám Boh ukazuje svoje súcitné srdce a úplne 
nás so sebou zmieruje. Kristovu tvár musíme znovu objaviť aj prostredníctvom sviatosti pokánia, ktorá je pre kresťana 
„riadnou cestou na dosiahnutie odpustenia ťažkých hriechov po krste.“ (NMI,37)  

Ešte je jeden dôvod, pre ktorý sa nám treba často a hlboko zadívať do milosrdnej tváre Krista. Je to Božia vý-
zva, aby sme aj my boli milosrdní. „Buďte milosrdní, ako je milosrdný váš Otec! Nesúďte a nebudete súdení. Neodsu-
dzujte a nebudete odsúdení! Odpúšťajte a odpustí sa vám. Dávajte a dajú vám: mieru dobrú, natlačenú, natrasenú, 
vrchovatú vám dajú do lona. Lebo akou mierou budete merať vy, takou sa nameria aj vám.“ (Lk 6,36-38) „Blahoslavení 
milosrdní, lebo oni dosiahnu milosrdenstvo.“ (Mt 5,7) Od Krista sa nám treba učiť milosrdenstvu k blížnym. 
Napodobňujme jeho milosrdné skutky a stelesňujme pred ľuďmi jeho milosrdnú tvár. Milosrdný Kristus nič tak nežiada 
od svojich učeníkov ako milosrdenstvo.                                                                                                 Mons. Pavol Janáč 


