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Týždeň  8. DNES: ŠIESTA NEDEĽA  CEZ ROK  16. 2. 2015 – 22. 2. 2015 

Farský kostol Zoslania Ducha Svätého Babín 

DEŇ LITURGICKÝ KALENDÁR ÚMYSEL SV. OMŠE ČAS SV. 
SPOVEĎ 

INÉ PODUJATIE 

PONDELOK 
  16. 2. 15 

 FÉRIA + rod. Bohucká, Kršáková 
 17.00 16.30 

 

UTOROK 
  17. 2. 15 

FÉRIA       

STREDA 

  18. 2. 15 

POPOLCOVÁ STREDA (PÔST A ZDRŽO-
VANIE SA MÄSITÉHO POKRMU) 

+ František Kurtulík 
18.00  

 

ŠTVRTOK 
  19. 2. 15 

FÉRIA     

PIATOK  
  20. 2. 15 

FÉRIA + Angela, Zuzana, Štefan, 
Štefan Taraba 17.00 16.30 

  

SOBOTA   
  21. 2.  15 

FÉRIA  
 

  

NEDEĽA 
   22. 2. 15 

PRVÁ PÔSTNA NEDEĽA  Za členov ruže Márie Gočálovej  

Za veriacich 

  7.00 
10.00 

 14.45 pobožnosť 
Krížovej cesty 

Kostol sv. Jána a Pavla  Vasiľov  

DEŇ LITURGICKÝ KALENDÁR ÚMYSEL SV. OMŠE ČAS 
SV. 
SPOVEĎ 

INÉ PODUJATIE 

PONDELOK 

  16. 2. 15 

 FÉRIA  
 

  

UTOROK 
  17. 2. 15 

FÉRIA + rod. Voškova 
a Kurčinova 17.00 16.30 

 

STREDA 

  18. 2. 15 

POPOLCOVÁ STREDA (PÔST A ZDRŽO-
VANIE SA MÄSITÉHO POKRMU) 

+ Marek, Jozef Kršák 
a starí rodičia 16.30 

  
 

ŠTVRTOK 
  19. 2. 15 

FÉRIA + Jozef a Paulína Jurky 
17.00 16.30 

 

PIATOK  
  20. 2. 15 

FÉRIA  
 

  

SOBOTA   

  21. 2.  15 

FÉRIA + Jolana, Ladislav, Jozef 
Ončo  17.00 16.30 

 

NEDEĽA 
   22. 2. 15 

PRVÁ PÔSTNA NEDEĽA  
Na úmysel   8.30  13.30 pobožnosť 

Krížovej cesty 

Oznamy:      
 V stredu je Popolcová streda. V tento deň je prísny pôst a zdržovanie sa mäsitého pokrmu. 

(Nemožno nahradiť zdržovanie sa mäsitého pokrmu iným skutkom kajúcnosti ako v bežný 
piatok). Sv. omše s obradom značenia popolom: Vasiľov o 16,30 h. Babín o 18,00 h. 

 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 13,30 hod. 

 Budúca  nedeľa je prvá pôstna nedeľa. Celé pôstne obdobie nás pobáda na pokánie. 
 Na budúcu nedeľu je JARNÁ ZBIERKA NA CHARITU. Za vaše milodary úprimne Pán Boh 

zaplať. 
 Aj tento rok môžete 2 % z odvedenej dane určiť pre nadácie a inštitúcie zriadené Biskupstvom 

alebo podporované otcom biskupom. Sú to : Nadácia Kňazského seminára, Združenie kňazov 
Unitas ( na podporu starých a chorých kňazov), Diecézny katechetický úrad, Spišská katolícka 
charita  Tlačiva sú na stolíku alebo si ich môžete stiahnuť zo stránky Biskupstva Spiš.               
( www.dieceza.kapitula.sk) 

 Upratovanie kostola:   Babín :  č.d. 399  - 47 

           Vasiľov: Alena Kotúľová, Magda Škombárová, Darina Vošková, 

      Marianna Šimulčíková, Alena Zemenčíková, Mária Jurkyová  

Želám Vám radostné prežívanie  nedele a požehnanie do nového týždňa ! 

http://www.dieceza.kapitula.sk/


SSVVÄÄTTÁÁ  RROODDIINNAA  ––  ŠŠKKOOLLAA  PPOODDRRIIAADDEENNOOSSTTII  BBOOŽŽIIEEMMUU  PPOORRIIAADDKKUU  

SSvätá rodina je obrazom a školou pravého kresťanského života v našich rodinách v každom 
ohľade. Boh na nej zjavil nevyspytateľné tajomstvo rodinného života. Na Nazaretskej rodine 
podčiarkol a zdôraznil aj hierarchickú štruktúru rodinného spoločenstva. Ak pozorujeme ži-
votný rytmus v Nazaretskej rodine, hneď objavíme usporiadanú štruktúru ich rodiny. Svätý 
Jozef je hlava nazaretskej domácnosti. Usmerňuje ju, riadi a zabezpečuje. Nesie hlavnú zod-
povednosť za rodinu. Stará sa o jej hmotné i duchovné dobro. Jozefovi Boh zveruje hlavnú 
zodpovednosť za Ježiša a jeho matku Máriu. V evanjeliu čítame: „Vstaň, vezmi so sebou dieťa 
i jeho matku, ujdi do Egypta a zostaň tam, kým ti nedám vedieť, lebo Herodes bude hľadať 
dieťa, aby ho zmárnil.“ (Mt 2,13) Panna Mária je srdcom Nazaretskej rodiny. Ježiš Kristus, 
hoci Boží Syn, sa v rodine správa ako Syn človeka - ľudské dieťa. Evanjelium to jednoducho a 
výstižne vyjadruje takto: „Potom sa s nimi vrátil do Nazareta a bol im poslušný.“ (Lk 2, 51) V 
tejto vete je povedané všetko. Ježiš rešpektoval zákonitosť rodiny a bezvýhradne sa jej pod-
riadil. Tak ju vlastne potvrdil a posvätil. 

RRooddiinnaa  jjee  ssppoollooččeennssttvvoomm  oossôôbb,,  aallee  nniiee  cchhaaoottiicckkéé  aa  nneeuussppoorriiaaddaannéé..  BBoohh  ssttvvoorriill  rrooddiinnuu  aakkoo  

uussppoorriiaaddaannéé  ssppoollooččeennssttvvoo,,  kkttoorréé  mmáá  hhiieerraarrcchhiicckkúú  ššttrruukkttúúrruu..  HHllaavvoouu  rrooddiinnyy  jjee  ootteecc..  JJeemmuu  ssúú  

ppooddrriiaaddeenníí  vvššeettccii  oossttaattnníí  ččlleennoovviiaa  rrooddiinnyy::  mmaannžžeellkkaa  aa  ddeettii..  ZZrreetteeľľnnee  ttoo  vvyyjjaaddrriill  ssvväättýý  PPaavvooll  

aappooššttooll  vvoo  ssvvoojjoomm  lliissttee  EEffeezzaannoomm::  „...podriaďujte sa jedni druhým v bázni pred Kristom.  Ženy 
svojim mužom ako Pánovi, lebo muž je hlavou ženy, ako je aj Kristus hlavou Cirkvi, on, Spasiteľ 
tela. Ale ako je Cirkev podriadená Kristovi, tak aj ženy mužom vo všetkom.  Muži, milujte 
manželky, ako aj Kristus miluje Cirkev a seba samého vydal za ňu, aby ju posvätil očistným 
kúpeľom vody a slovom, aby si sám pripravil Cirkev slávnu, na ktorej niet škvrny ani vrásky ani 
ničoho podobného, ale aby bola svätá a nepoškvrnená. Tak sú aj muži povinní milovať, svoje 
manželky ako vlastné telá. Kto miluje svoju manželku, miluje seba samého. Veď nik nikdy nemal 
v nenávisti svoje telo, ale živí si ho a opatruje, ako aj Kristus Cirkev, lebo sme údmi jeho tela.“ 
(Ef 5, 21 - 30) 

Ak hovoríme o úlohách členov rodiny v duchu podobenstva s ľudským telom, potom treba 
ďalej povedať, že žena - matka je srdcom rodiny. To ale neznamená rozdielnu dôstojnosť a 
hodnotu muža a ženy, otca a matky. Je to vyjadrenie len rozdielnej úlohy a poslania muža a 
ženy v rodine, ku ktorým sú predurčení Bohom. Hlava a srdce sú rovnocenné údy pre človeka, 
ako aj otec a matka v rodine. Poslaním obidvoch spolu je udržovať a riadiť život celého ús-
trojenstva rodiny, ale každý jemu primeraným spôsobom. 

Deti v rodine sú živými údmi životodarného ústrojenstva rodiny. Sú naň napojené a čerpajú 
z neho všetko, čo potrebujú pre rozvoj telesného i duchovného života. Otec dáva deťom 
orientáciu, je ich vodcom k Bohu. Matka, ako srdce rodiny, ju oživuje láskou. Dáva manželovi a 
deťom motív a chuť pre život. 

V Nazaretskej rodine sa v plnej miere uplatňovala táto Božia štruktúra rodinného spoločen-
stva. Treba sa nám od nej učiť zachovávať tento Bohom daný poriadok pre rodinu. Až v dvoja-
kom zmysle. Ponajprv tak, že si v rodine každý uvedomí svoju vlastnú úlohu a poslanie, ktoré 
má. Otec to, že je hlavou rodiny, matka zasa, že je srdcom rodiny a deti že sú údmi rodinného 
spoločenstva. Neslobodno si tieto úlohy v rodine zamieňať, napríklad, ak žena chce byť hlavou 
a riadiť rodinu, alebo ak deti chcú rodičom porúčať a rozkazovať. Kde sa to v rodinách robí, 
je to vždy na veľkú škodu rodinného života. Po druhé, treba v rodine rešpektovať a uznávať 
úlohu, či funkciu tých druhých. Ak je otec hlavou, musíme sa mu podriadiť, ak je matka srdcom 
rodiny, treba od nej prijímať všetko, čo ponúka rodine v kolobehu rodinného života. V každej 
kresťanskej rodine treba nanovo zaviesť Boží poriadok, ako ho pozorujeme vo Svätej nazaret-
skej rodine. 

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


