
                           PPP RRROOOGGGRRRAAAMMM   BBBOOOHHHOOOSSSLLLUUUŽŽŽ III EEE BBB    FFFAAARRRNNNOOOSSSTTT III    BBBAAABBB ÍÍÍNNN    

MMIIMMOORRIIAADDNNYY  SSVVÄÄTTÝÝ  RROOKK  MMIILLOOSSRRDDEENNSSTTVVAA  22001166  

UUkkáážž  nnáámm,,  PPaannee,,  ssvvoojjee  mmiilloossrrddeennssttvvoo  aa  ddaajj  nnáámm  ssvvoojjuu  ssppáássuu..  

  

PPOOSSVVÄÄŤŤMMEE  KKAAŽŽDDÝÝ  TTÝÝŽŽDDEEŇŇ  RROOKKUU  MMIILLOOSSRRDDEENNSSTTVVAA  AASSPPOOŇŇ  JJEEDDNNÝÝMM  SSKKUUTTKKOOMM  MMIILLOOSSRRDDEENNSSTTVVAA!!  

FFaarrsskkýý   kkoossttooll   ZZoossllaanniiaa  DDuucchhaa  SSvväättééhhoo  BBaabb íínn   

DEŇ LITURGICKÝ KALENDÁR ÚMYSEL SV. OMŠE ČAS SV. 
SPOVEĎ 

INÉ PODUJATIE 

PONDELOK 

14. 3. 16 

FÉRIA + Dušan Strapec ( 1. výr.) 
17.00  

 

UTOROK 

15. 3. 16 

FÉRIA  
  

 

STREDA 
16. 3. 16 

FÉRIA + Štefan Matys 
17.00 16.30 

 

ŠTVRTOK 

17. 3. 16 

FÉRIA + rod. Adamicova, 

Janidžárova 
16.30  

SVÄTÁ SPOVEĎ 
14.30-16.00 

PIATOK  

18. 3. 16 

FÉRIA + Matej, Helena, Janka 

Babinská 
17.00  

16.15 pobožnosť 
Krížovej cesty 

SOBOTA   

19. 3.  16 

SV. JOZEF, ŽENÍCH PANNY 

MÁRIE, SLÁVNOSŤ 
+ Jozef, Jozef, František, 

Mária Janidžár 
7.00   

NEDEĽA 
20. 3. 16 

KVETNÁ NEDEĽA 

NEDEĽA UTRPENIA PÁNA                  

Na úmysel 
 
Za veriacich 

7.00 
 

10.00 

 14.45 pobožnosť 
Krížovej cesty 
 

KKoossttooll   ssvv..   JJáánnaa  aa  PPaavvllaa  VVaassiiľľoovv    

DEŇ LITURGICKÝ KALENDÁR ÚMYSEL SV. OMŠE ČAS 
SV. 
SPOVEĎ 

INÉ PODUJATIE 

PONDELOK 

14. 3. 16 

FÉRIA  
 

  

UTOROK 

15. 3. 16 

FÉRIA + Žofia Jadroňová           

( 30.deň)  17.00 16.30 
 

STREDA 
16. 3. 16 

FÉRIA  
  

 

ŠTVRTOK 

17. 3. 16 

FÉRIA + Veronika Kubinová 
17.00   

SVÄTÁ SPOVEĎ 
14.30-16.00 

PIATOK  

18. 3. 16 

FÉRIA  
  

16.00 pobožnosť 
Krížovej cesty 

SOBOTA   

19. 3.  16 

SV. JOZEF, ŽENÍCH PANNY 

MÁRIE, SLÁVNOSŤ 
 + Ján, Terézia Chylová 

a rodičia  
17.00 16.30  

 

NEDEĽA 
20. 3. 16 

KVETNÁ NEDEĽA 

NEDEĽA UTRPENIA PÁNA                  
Na úmysel 8.30 

 krst – 8.30 
13.00 pobožnosť 
Krížovej cesty 
 

Oznamy   Krížová cesta bude v Babíne v pôste tento piatok o 16,15 hod. a   v   nedeľu o 14,45   

  hod.    Vo Vasiľove v nedeľu o 13,00 hod. 

 Dnes je celodiecézna zbierka vyhlásená otcom biskupom na SVETOVÉ STRETNUTIE MLÁDEŽE 

v Krakove. Za milodary Pán Boh zaplať.  

 Veľkonočná svätá spoveď v našej farnosti bude vo štvrtok  17. marca 2016     

         v Babíne aj vo Vasiľove od 14,30 hod. do 16,00 hod.  

 Spovedanie v Hruštíne – sobota 9,00-11,00; v Lokci- sobota 13,00-14,30 

 Od dnešnej nedele až do skončenia slávenia Utrpenia a smrti Pána na Veľký piatok zostanú zahalené  

      kríže v kostoloch, aby sme si viac uvedomili skutočnosť vykúpenia sveta Ježišom Kristom na kríži. 
 Upratovanie  kostola:  Babín :    č. d.    73 - 83 

                                  Vasiľov:  Anna Šimutková, Alena Múťková, Anna Gemeľová,  

  Antónia Gemeľová, Monika Kušnieriková, Marta Vošková    

 

Želám Vám radostné prežívanie  nedele a požehnanie do nového týždňa ! 

Týždeň  11. DNES: PIATA PÔSTNA NEDEĽA  14. 3. 2016 – 20.3. 2016 



Zamyslenie na 15. týždeň Roku milosrdenstva 

BRÁNA MILOSRDENSTVA VO SVÄTEJ OMŠI  

Každou svätou omšou, ktorú slávime v Cirkvi, sa pred nami nanovo otvára brána 
Božieho milosrdenstva, aby sme cez ňu mohli vstúpiť a čerpať poklady spásy, ktoré 
nám ponúka. Preto nám treba znovuobjaviť cenu svätej omše a čím častejšie vstupovať 
do svätyne svätých s túžbou v srdci obsiahnuť dary Ježišovej milosrdnej lásky.  

Slávenie svätej omše treba považovať za stredobod nášho života vo Svätom roku 
milosrdenstva. V tomto zmysle nech sa stanú sväté omše pre nás nie otázkou 
povinnosti, ale otázkou vnútornej potreby. Prichádzajme na sväté omše častejšie, 
hlavne vo sviatky a nedele, a keď sa dá, prichádzajme aj v pracovné dni z presvedčenia, 
že tu stretneme toho, ktorého tak veľmi potrebujeme. Zbavme sa otročiny, toho 
nádenníctva, ktorým trpia mnohí kresťania v našej dobe. Na slávenie Eucharistie cho-
díme mnohí iba preto, že musíme, zo strachu, aby sme sa nedopustili hriechu. To je 
nedokonalé chápanie postoja k svätej omši a k samému Kristovi. Nás netreba hnať 
bičom a zaväzovať nejakými príkazmi, aby sme išli k Ježišovi Kristovi. On nás vábi, on 
nás priťahuje. Všetkých, čo úprimne uverili Krista a berú ho vážne, Kristus priťahuje. 
„A ja, až budem vyzdvihnutý od zeme, všetkých pritiahnem k sebe.” (Jn 12, 32) Ne-
bráňme sa tomuto ťahu Kristovej milosrdnej lásky a prichádzajme na jeho veľkonočnú 
obetu. V nej je na kríži, v nej nás priťahuje hore k sebe. 

Keď máme možnosť, keď nám vážnejšie prekážky nebudú stáť v ceste, prichá-
dzajme na svätú omšu aj v pracovné dni. Tak môžeme ukázať a vydať svedectvo aj 
navonok, aj slabým veriacim, ktorí Ježiša neberú ešte vážne, ktorých viera ešte nedo-
zrela, čo pre nás znamená Kristus. Naša cesta do kostola aj v pracovné dni, keď zane-
cháme menej potrebné práce a pôjdeme na svätú omšu, bude svedectvom o našej viere 
a bude hlásaním dôležitosti Krista prítomného v Eucharistii.  

V Cirkvi sa svätá omša – lámanie Chleba od najstarších čias úzko spájala aj s pre-
javmi milosrdnej lásky medzi bratmi a sestrami v cirkevnom spoločenstve. Boli to tzv. 
agapé, pri ktorých sa zámožnejší kresťania delili s chudobnými o svoje pokrmy. Na prax 
milosrdnej lásky v prvotnej Cirkvi poukázal aj svätý Justín, mučeník, keď vo svojej Pr-
vej apológii kresťanov napísal tieto pamätné slová: „Tí, čo majú dostatok a chcú, podľa 
svojho úsudku dávajú, čo kto chce. A čo sa zozbiera, uloží sa u predstaveného a on 
podporuje siroty a vdovy a tých, čo sú pre chorobu alebo z inej príčiny v núdzi, ako aj 
väzňov a pocestných, čo prichádzajú zďaleka, slovom stará sa o všetkých, čo potrebujú 
pomoc.“  

Každá svätá omša je zároveň aj školou milosrdenstva. Tam sa učíme byť milosrd-
nými a sa takými silou Eucharistie aj stávame. Na Božie milosrdenstvo, ktoré sme okú-
sili pri lámaní nebeského Chleba vo svätej omši, najmä pri svätom prijímaní, odpo-
vedáme v našom živote skutkami milosrdnej lásky k blížnym. Čo sme videli robiť Krista 
na liturgickom slávení Eucharistie, napodobňujeme potom vo svojich rodinách i v širšom 
životnom prostredí tak, že lámeme chlieb hladným, smädným dávame piť, nahých odie-
vame, pocestných prijímame, chorých navštevujeme, väzňov vykupujeme. Jedným slo-
vom, všemožne sa usilujeme skutkami milosrdnej lásky umenšovať biedu a utrpenie vo 
svete, v ktorom žijeme. Tak sa stávame akoby predĺženou rukou milosrdného Krista a 
svedkami jeho lásky medzi ľuďmi aj za múrmi kostola.  

Mons. Pavol Janáč 



PPPooozzzeeerrraaajjjmmmeee   nnnaaa   bbbooollleeessstttnnnúúú   tttvvvááárrr   uuukkkrrriiižžžooovvvaaannnéééhhhooo   KKKrrriiissstttaaa   

Od piatej pôstnej nedele je obyčaj v kostoloch zahaľovať kríže. Nemá to znemožniť pohľad na 

ukrižovaného Krista, ale naopak, je to výzva, aby sme v tieto dni intenzívnejšie pozerali do jeho 

bolestnej tváre očami viery. Prorok Jeremiáš v Knihe Nárekov v zastúpení Krista pribitého na kríži 

vyzýva všetkých ľudí pozerať sa do jeho bolestnej tváre a uvažovať o nej: „Všetci, čo prechádzate 

cestou, pozrite a viďte, či je bôľ ako môj bôľ, ktorým som postihnutý, ktorým ma poranil Pán v deň 

pále svojho hnevu!“ (Nár 1,12) 

V Kristovej bolestnej tvári sa stretávajú dve tajomstvá: tajomstvo neprávosti i tajomstvo Božej 

lásky k človekovi. Práve v bolestnej tvári Krista vidíme a poznávame, že láska je väčšia ako hriech a 

silnejšia ako smrť. Kristovo zneváženie a znetvorenie jeho tváre nie je znakom jeho bezmocnosti a 

slabosti, ani víťazstva hriechu a zla. Naopak, je svedectvom jeho hrdinstva a lásky. Je víťazstvom 

dobra nad zlom, poslušnosti nad neposlušnosťou a milosrdnej lásky nad hriechom.  

Prvou inšpiráciou  nazerania vierou na ukrižovaného Krista nech nám je Panna Mária, keď stála pri 

Ježišovom kríži na Kalvárii. Máriin pohľad do bolestnej tváre Krista pribitého na kríži je pohľadom 

viery. V Ježišovi vidí zomierať svojho  i Božieho Syna. Cez tento pohľad viery sa stáva spoluúčastná na 

jeho výkupnom utrpení. Pridružuje k jeho utrpeniu bolesť svojho srdca a trpí spolu s ním. Máriin po-

hľad do Kristovej tváre na Kríži je pohľadom opravdivej nádeje. Túto nádej vyjadruje aj celé jej 

správanie pri kríži. Nie je zúfalá, nechová sa hystericky, nie je zlomená, ale „stojí“ ako svedčí evanje-

lium. V slove „stojí“ vyjadril svätý Ján hĺbku jej nádeje a bezhraničnej dôvery v Boha a odovzdanosti 

do jeho vôle. Mária je v nádeji svojho srdca presvedčená, že Ježiš utrpením víťazí, smrťou premáha 

smrť a láskou triumfuje nad hriechom a zlobou sveta. Máriin pohľad do tváre ukrižovaného Syna je 

pohľadom lásky milujúcej matky.. Ježiš v jej očiach čítal lásku. Jej pohľad bol možno jediným z ľud-

ských pohľadov, ktorý mu ďakoval za to, že sa obetuje za svet.  

Nábožná tradícia rozpráva o svätej Veronike, ktorá stretla Ježiša na jeho krížovej ceste. Podľa 

názorov biblických historikov bola to pravdepodobne žena z Kafarnaumu, ktorú Ježiš zázračne uzdravil 

z krvotoku, na ktorý trpela vyše tridsať rokov. Údajne mu podala ručník, ktorým si utrel svoju 

zakrvavenú tvár. Ježiš jej na odplatu vrátil ručník s odtlačkom svojej bolestnej tváre. Hoci táto 

udalosť nemá historický podklad v evanjeliách, jej symbolická výpoveď je silná a pôsobivá. Chce sa tým 

naznačiť, že uvažovanie o Kristovej bolestnej tvári vtláča do nášho vedomia i svedomia Kristovu podo-

bizeň. Rozjímanie o jeho umučení je jednou z ciest, ako sa stávať čoraz dokonalejšie podobnými 

Kristovi.  

Pohľad do Kristovej bolestnej tváre nás vychováva k trpezlivému znášaniu bolesti a trápenia. V nej 

nachádzame oduševnenie i posilu niesť svoje každodenné kríže bez reptania a v odovzdanosti do Božej 

vôle. Niet lepšieho povzbudenia a lieku pre srdce v čase tiesne a bolesti, ako je pohľad do tváre Krista 

na kríži. Pohľad do Ježišovej bolestnej tváre nás učí, že svojmu utrpeniu môžeme dať zmysel a ho 

posvätiť. Môžeme ho zapojiť do nášho zápasu s hriechom a do úsilia o víťazstvo dobra a lásky. Takto 

nás do tohto tajomstva utrpenia vovádza svätý Pavol apoštol v Liste Kolosanom: „Teraz sa radujem v 

utrpeniach pre vás a na vlastnom tele dopĺňam to, čo chýba Kristovmu utrpeniu pre jeho telo, ktorým je 

Cirkev.“ (Kol 1,24) Naše ľudské utrpenie môžeme spájať s Kristovým vykupiteľským utrpením, a tak mu 

dávať opravdivý zmysel a cenu.  

V Kristovej bolestnej tvári môžeme vyčítať nesmierne posolstvo o tom, akú nekonečnú lásku má 

Boh k nám, aká veľká je zloba nášho hriechu, aká strašná je naša ľudská zloba, aké ukrutné je byť ne-

poslušným Bohu. V Ježišovej bolestnej tvári nachádzame inšpiráciu pre každé dobré dielo, povzbudenie 

do všetkých našich zápasov, posilu do trápenia a výkonov, trpezlivosť do všetkých našich súžení a 

bolestí. Pohľad do bolestnej tváre Krista nás i zahanbuje i vzbudzuje nádej. Podnecuje nás k ľútosti a 

opravdivému pokániu a obráteniu. Znepokojuje naše svedomie, ale zároveň do duše vlieva pokoj a vnú-

tornú útechu, ktorú dáva človekovi vedomie, že nás Boh nevýslovne miluje. Bolestná tvár Krista je 

našou obžalobou, ale zároveň aj našou záchranou.  Je vrcholom Božieho milosrdenstva k nám.  

Mons. Pavol Janáč 


