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MIMORIADNY SVÄTÝ ROK MILOSRDENSTVA 2016

Ukáž nám, Pane, svoje milosrdenstvo a daj nám svoju spásu.

Týždeň

13.

DNES:

VEĽKONOČNÁ

NEDEĽA

28. 3. 2016 – 3. 4. 2016

POSVÄŤME KAŽDÝ TÝŽDEŇ ROKU MILOSRDENSTVA ASPOŇ JEDNÝM SKUTKOM MILOSRDENSTVA!
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DEŇ
PONDELOK
28. 3. 16

LITURGICKÝ KALENDÁR
VEĽKONOČNÝ PONDELOK

UTOROK
29. 3. 16
STREDA
30. 3. 16

VEĽKONOČNÝ UTOROK

ŠTVRTOK

VEĽKONOČNÝ ŠTVRTOK

VEĽKONOČNÁ STREDA

ÚMYSEL SV. OMŠE
+ rod. Janidžárova,
Ľubova, Gáborova
Poď. darcom kobercov

+

Štefan Brnkaľák

ČAS

SV.
SPOVEĎ

INÉ PODUJATIE

7.00
10.00

18.00

17.30

18.00

17.30

31. 3. 16

VEĽKONOČNÝ PIATOK

PIATOK

+ Marek Kotúľ

1. 4. 16

VEĽKONOČNÁ SOBOTA

SOBOTA

2. 4. 16

NEDEĽA
3. 4. 16

DRUHÁ

VEĽKONOČNÁ ,
BOŽIEHO

NEDEĽA

MILOSRDENSTVA

Na úmysel
Za veriacich

7.00
10.00
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28. 3. 16
UTOROK
29. 3. 16
STREDA
30. 3. 16
ŠTVRTOK

LITURGICKÝ KALENDÁR
VEĽKONOČNÝ PONDELOK
VEĽKONOČNÝ UTOROK

ÚMYSEL SV. OMŠE

ČAS

SV.
SPOVEĎ

+ rod. Ľubova,
Lipničanova
+
Marek,
Jozef
Kršák a starí rodičia

18.00

17.30

+ Helena, Jozef,
Agnesa Šimulčík

18.00

17.30

+ Margita Jurkyová a Valéria Vojčíkova a rodina

18.00

17.30

INÉ PODUJATIE

8.30

VEĽKONOČNÁ STREDA
VEĽKONOČNÝ ŠTVRTOK

31. 3. 16

VEĽKONOČNÝ PIATOK

PIATOK

1. 4. 16

VEĽKONOČNÁ SOBOTA

SOBOTA

2. 4. 16

NEDEĽA
3. 4. 16

DRUHÁ

VEĽKONOČNÁ ,
BOŽIEHO

NEDEĽA

Na úmysel

8.30

MILOSRDENSTVA

Oznamy



Sv. omše na Veľkon. pondelok budú tak ako v nedeľu: Babín : 7.00; 10.00. Vasiľov: 8.30.
Na budúcu nedeľu je zbierka na pomoc prenasledovaným kresťanom.
Spišský diecézny biskup Mons. Štefan Sečka a Komisia pre mládež v Spišskej diecéze vás pozývajú
na Diecézne stretnutie mládeže do Smižian v sobotu pred nedeľou Božieho milosrdenstva dňa
2.4.2016. Začiatok programu o 10.00 h. Sv. omšu vo Svätyni Božieho milosrdenstva bude
celebrovať Mons. Štefan Sečka o 15.00 h. Je to príprava na celosvetové stretnutie mládeže
v Krakove.

 V tomto týždni od pondelka do nedele je Veľkonočná oktáva.
 Budúca nedeľa je 2. VEĽKONOČNÁ NEDEĽA - NEDEĽA BOŽIEHO MILOSRDENSTVA.
Upratovanie kostola:
Babín : č. d. 108 - 123
Vasiľov: Anna Baraniaková, Oľga Paľová, Anna Klimeková
Margita Baraniaková, Ľudmila Hnojčíková, Helena Kršáková

Želám Vám radostné prežívanie nedele a požehnanie do nového týždňa !

Zamyslenie na 17. týždeň Roku milosrdenstva

BRÁNA MILOSRDENSTVA VO SVÄTOM PRIJÍMANÍ II.
Je mnoho prekážok, ktoré nám sťažujú prechod cez bránu milosrdenstva v Najsvätejšej

Eucharistii. Rok milosrdenstva je pre nás výzvou prekonávať krízu sviatostného života a
odstraňovať prekážky, ktoré nám bránia častejšie pristupovať k svätému prijímaniu.
Prvou prekážkou sú pozemské starosti, čo nám často prekážajú ísť ku Kristovi, ísť v
ústrety Kristovi prítomnému v Eucharistii. Mnohí sa vyhovárajú na nedostatok času. Chlapi z
našich farností odchádzajú za prácou aj na dlhšie obdobie. Inokedy nemajú ľudia príležitosť
na svätú spoveď vtedy, keď potrebujú. Mnohé objektívne, ale častejšie subjektívne dôvody
spôsobujú, že niektorí aj cez viac mesiacov nepristupujú k sviatostiam a neprijímajú Pánovo
telo. Po Druhom vatikánskom koncile sa chápanie svätej omše ako hostiny u veriacich
udomácnilo. Zatiaľ skôr v rovine teoretickej. Už všeobecne poznáme, že sväté prijímanie patrí
k úplnosti slávenia svätej omše. Ešte treba ozdraviť aj prax našej eucharistickej nábožnosti.
Nášmu sláveniu a prijímaniu Eucharistie sa budú vždy stavať do cesty mnohé prekážky.
Ale ich prekonávanie a odstraňovanie z cesty je svedectvom našej živej a úprimnej viery v
Ježiša Krista. Nesmieme sa dať odblokovať od Eucharistie, lebo úplne „zvädne“ náš morálny
život a naša viera ako taká. A preto Svätý rok milosrdenstva je príležitosťou skvalitnenia
sviatostného života pre všetkých kresťanov. Treba sa nám vrátiť k Eucharistii, k jej častému
sláveniu i prijímaniu.
Ťažko je niekomu predpísať recept, „jedálny duchovný lístok”, že koľko a ako často treba
prijímať Eucharistiu. To sa jednoducho nedá. Závisí to od duchovnej úrovne kresťana, od
kultúry jeho osobnej viery. Skvalitňovanie sviatostného života je našou spoločnou úlohou vo
Svätom roku milosrdenstva. Môžeme ho vylepšovať v dvojakom ohľade: kvantitatívne a
kvalitatívne.
Prvý krok k vylepšeniu sviatostného života nech je kvantitatívny. Je to jednoducho
rozhodnutie sa pre častejšie sväté prijímanie. Praktický to znamená, žeby medzi svätými
prijímaniami, tým posledným, ktoré sme prijali, a medzi tým novým svätým prijímaním, nebol
veľký časový interval. To už závisí od každého osobne, ako si stanoví frekvenciu pristupovania
k svätému prijímaniu. Jeden si možno stanoví, že najviac tri týždne bude bez svätého
prijímania, alebo mesiac. Iní si môžu stanoviť týždeň. To už závisí od inteligencie ich viery a od
duchovnej úrovne, na akú sa dopracovali v priebehu svojho života. Pre kresťana by sa malo
stať normálnym a samozrejmým, že na každom slávení svätej omše pristupuje aj k svätému
prijímaniu. Každý podľa svojho najlepšieho vedomia a svedomia sa usilujme skrátiť intervaly, v
ktorých sme neprijímali Pána Ježiša.
Prvý krok - kvantitatívne narastanie sviatostného života - má ísť ruka v ruke s jeho
skvalitňovaním. Tento druhý krok nie je menej dôležitý. Treba sa nám usilovať, aby náš
sviatostný život bol produktívny, aby nás zošľachťoval, aby sme rástli v ľudskosti a v kresťanskej nábožnosti. Zmyslom sviatostného života je, aby sme boli zo dňa na deň kvalitnejšími
kresťanmi. Svätý rok milosrdenstva je pre nás v tomto ohľade výzvou, aby sme skvalitňovali
náš eucharistický sviatostný život. Treba mu dať novú akosť.
Častým nedostatkom pristupovania k svätému prijímaniu je, že nám tento posvätný úkon
zovšednieva. Sväté prijímanie sa stáva zvykovým stereotypom. Na sväté prijímanie chodíme,
ale vôbec sa nemeníme. Nebadať na nás žiaden pokrok. Nech sa Svätý rok milosrdenstva stane
pre nás všetkých rokom skvalitňovania sviatostného života. Nestačí na sväté prijímanie iba
často chodiť. Treba nám ho hlbšie prežívať a prinášať aj ovocie dobra, lásky, znášanlivosti,
ochotnejšej služby blížnym. Dobro Eucharistie sa cez naše sväté prijímanie prelieva do života
v našich rodinách, na pracoviskách i do celej našej spoločnosti.
Mons. Pavol Janáč
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Nedeľa Pánovho zmŕtvychvstania je dňom zvelebovania Najsvätejšej Trojice za dar Krista,
ktorý sa pri vtelení stal pre nás človekom a ktorý svojím krížom a zmŕtvychvstaním nás
pretvoril na Božích synov a dcéry. Z jeho otvoreného boku na kríži vyšla krv a voda. Vodou sme
boli v krste znovuzrodení a krvou v Eucharistii sme udržovaní pri živote. Sláviť Veľkú noc
znamená ďakovať za sviatosť krstu, ktorým sme boli duchovne vzkriesení a za dar Eucharistie, v ktorej je záruka a zdroj trvania nového života v Kristovi. Pre pokrstených sú
Veľkonočné sviatky dňami radosti srdca a vzdávania vďaky za Božie milosrdenstvo.
Veľkonočné ráno nám odkrýva tajomstvo nevýslovného dobra, ktorým umučený a vzkriesený
Kristus obohacuje naše srdcia. Toto dobro Veľkej noci má tri podoby: dobro viery, dobro
nádeje a dobro lásky. Hlavne k vôli tomuto trojitému dobru bola Veľká noc. Toto trojnásobné
dobro je ovocím Veľkej noci, tej prvej, ktorá sa slávila v historickom čase a mieste, ale aj tej
dnešnej, ktorú mysticky a sviatostne slávime tu a teraz. A najlepšie ju slávime, ak si znovu
otvárame srdcia a prijímame dary Veľkej noci, ktoré nám tu umučený a vzkriesený Kristus
ponúka. Veľkonočné dary viery, nádeje a lásky majú spoločné meno: Božie milosrdenstvo.
Veľká noc dáva nášmu srdcu v prvom rade dobro viery. Uschopňuje človeka, aby bol schopný
veriť v Boha a veriť Bohu. Dáva mu schopnosť vstúpiť s ním do osobného spoločenstva a viesť
s ním dialóg lásky. V svetle viery poznávame, čo je dobré a čo zlé, sme schopní vyrieknuť a
uskutočňovať áno dobru a nie zlu, ako sme to vyjadrili pri obnove krstného sľubu slovami verím
a zriekam. Veľká noc dáva chápavosť nášmu srdcu pre správnu hierarchiu hodnôt. Vedieť
rozlíšiť, čo je viac a čo menej, čo je hlavné a čo vedľajšie. Dobro viery je najmä v tom, že nám
deň čo deň odkrýva zmysel života a dáva nášmu životu v celku i v jeho jednotlivostiach správne
a spásne zameranie; a nadovšetko slobodu v rozhodovaní i konaní.
Druhým hlavným dobrom Veľkej noci je nádej. Vlieva do nášho srdca bezhraničnú dôveru v
Boha a uschopňuje nás trpezlivo a radostne očakávať splnenie Božích prisľúbení, z ktorých
najväčšie je vzkriesenie nášho tela. Nádej je pre človeka ako kotva v búrkach a vlnobití
pozemského života. Ona zaručuje, že sa nestratíme ani sebe ani Bohu. Nádej z Veľkej noci je
ako svetlo majáka, ktoré nedovolí, aby sme zablúdili, aby sme zišli z cesty. Spôsobuje aj to, že
sme túžbou priťahovaní k Bohu podľa Ježišových slov: „A ja, až budem vyzdvihnutý od zeme,
všetkých pritiahnem k sebe.“ (Jn 12, 32) Veľká noc je nielen posilou našej nádeje, ale je pre
nás nádejou sama. „I keby som mal ísť tmavou dolinou, nebudem sa báť zlého, lebo ty si so
mnou.“ (Ž 23, 3) Vďaka nádeji sme ustavične ponorení do radosti srdca a nevieme, čo je
zármutok, iba ten, ktorý sa rodí z ľútosti, keď oplakávame svoje slabosti.
Tretie a vrcholné dobro Veľkej noci je pre pokrstených dobro lásky. Toto tajomstvo nám
dáva účasť na Božej láske, vťahuje nás do kolobehu a výmeny tej lásky, ktorá je medzi Otcom,
Synom a Duchom Svätým v Najsvätejšej Trojici. Tým, že nám Veľká noc vkladá Božiu lásku do
nášho srdca, zároveň nás zažíha láskou k Bohu i k ľuďom. V sile Veľkej noci a jej pôsobením
sme schopní vrhnúť sa do náručia milosrdného Otca, ale zároveň sme uschopnení ho aj napodobňovať – byť milosrdní ako on, otvárať náruč svojho srdca pre druhých. Uspôsobuje nás
na to, aby sme boli prijatí, ale aj na to, aby sme sami prijímali druhých.
Viera, nádej a láska sú hlavné dary Veľkej noci a sú adresované ľudskému srdcu. Tieto tri
dobrá Veľkej noci možno prijať len srdcom a len v ľudskom srdci majú svoje uplatnenie. Sú to
zároveň vrcholné hodnoty, pre ktoré sa oplatí žiť i zomierať. Sú darom Božieho milosrdenstva
a zároveň aj motorom milosrdenstva medzi nami. Sú zárukou dôstojného života na zemi a sú aj
naším vstupným vízom do neba.
Mons. Pavol Janáč

