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Týždeň  6. DNES: 4. NEDEĽA OBDOBIA  

„CEZ ROK“ 

 2. 2. 2015 – 8. 2. 2015 

Farský kostol Zoslania Ducha Svätého Babín 

DEŇ LITURGICKÝ KALENDÁR ÚMYSEL SV. OMŠE ČAS SV. 
SPOVEĎ 

INÉ PODUJATIE 

PONDELOK 
  2. 2. 15 

 OBETOVANIE PÁNA, SVIATOK 
HROMNICE 

+ Vincent Janidžár a Ján 
Trnka   17.00 16.30 

 

UTOROK 

  3. 2. 15 

 UTOROK 4. TÝŽDŇA 
SV. BLAŽEJ, BISKUP A MUČENÍK 

      

STREDA 
  4. 2. 15 

FÉRIA Za ružu Jozefa Slameníka 
17.00 16.30 

 

ŠTVRTOK 
  5. 2. 15 

ŠTVRTOK 4. TÝŽDŇA 
SV. AGÁTA, PANNA A MUČENICA 

    

PIATOK  
  6. 2. 15 

PIATOK 4. TÝŽDŇA (1. PIATOK) 
SV. PAVOL MIKI A SPOLOČN.MUČ. 

+ rod. Brníkova, Ľudovít 
Lipničan, r.Babinská, Peter 17.00 

 Spoveď  8.00 ; 
14.30-16.30  

SOBOTA   
  7. 2.  15 

FÉRIA  
 

  

NEDEĽA 
   8.  2. 15 

PIATA NEDEĽA                           

OBDOBIA „CEZ ROK“ 

Na úmysel 

Za veriacich 

  7.00 
10.00 

 14.00 pobožnosť 

Kostol sv. Jána a Pavla  Vasiľov  

DEŇ LITURGICKÝ KALENDÁR ÚMYSEL SV. OMŠE ČAS 
SV. 
SPOVEĎ 

INÉ PODUJATIE 

PONDELOK 
  2. 2. 15 

 OBETOVANIE PÁNA, SVIATOK 
HROMNICE 

+ rod. Jurkyova 
18.30 

  

UTOROK 

  3. 2. 15 

 UTOROK 4. TÝŽDŇA 
SV. BLAŽEJ, BISKUP A MUČENÍK 

+ rod. Vojčíkova 
17.00 16.30 

 

STREDA 
  4. 2. 15 

FÉRIA  
 

  
 

ŠTVRTOK 
  5. 2. 15 

ŠTVRTOK 4. TÝŽDŇA 
SV. AGÁTA, PANNA A MUČENICA 

+ Tomáš a Helena Klokočík 
17.00  

Spoveď  
15.30-16.30 

PIATOK  

  6. 2. 15 

PIATOK 4. TÝŽDŇA (1. PIATOK ) 
SV. PAVOL MIKI A SPOLOČN.MUČ. 

+ rod. Kaprálikova 
a Kotúľova  18.00 

  

SOBOTA   
  7. 2.  15 

FÉRIA + Jozef Škombár a Mária 
Škombárová 17.00 16.30 

 

NEDEĽA 

   8.  2. 15 
PIATA NEDEĽA                           

OBDOBIA „CEZ ROK“ 
Na úmysel   8.30 

 13.00 pobožnosť 

Oznamy:  NNeezzaabbuuddnniittee,,  žžee  77..  ffeebbrruuáárraa  22001155  ssaa  uusskkuuttooččnníí  RReeffeerreenndduumm  oo  rrooddiinnee..  SSpprráávvnnee  kkrreessťťaannsskkéé  

ssvveeddoommiiee  rraaddíí  ííssťť  nnaa  rreeffeerreenndduumm  aa  ooddppoovveeddaaťť  nnaa  jjeeddnnoottlliivvéé  oottáázzkkyy  rroozzhhooddnnýýmm  ÁÁNNOO!!  PPooddrroobbnneejjššiiee  ppoouuččeenniiee  

oo  jjeeddnnoottlliivvýýcchh  oottáázzkkaacchh  rreeffeerreennddaa  nnáájjddeettee  vv  nnaasslleedduujjúúccee  ttýýžžddnnee  nnaa  nnáásstteennkkee  aa  nnaa  wweebboovveejj  ssttrráánnkkee  nnaaššeejj  

ffaarrnnoossttii.. 

 Tí, ktorí cítia v sebe kňazské povolanie a chcú študovať dennou formou katolícku teológiu na TI 

v Spišskom Podhradí – Spišskej Kapitule, nech o svojom úmysle informujú vlastného farára. 

Prihlášku treba zaslať prostredníctvom farského úradu do 28. februára 2015. Podmienky prijatia 
sú zverejnené na internetovej stránke seminára: http://ks.kapitula.sk/info pre kandidátov  

 Spovedanie chorých :  Babín v stredu od 9,00 h. Vasiľov štvrtok od 9,00 h. 

 Spovedanie pred prvým piatkom: Vasiľov - štvrtok od  15,30 hod. 

    Babín- piatok  od    8,00 hod.   popoludní od 14,30 hod. do  16,30 hod. 

 Vo štvrtok máme celodennú poklonu Najsvätejšej Sviatosti Oltárnej. Sviatosť Oltárna bude 
vyložená v Babíne vo farskom kostole od  9,00 hod. do 15.00; Vasiľov od 15,30 h. do 16,45 h. 

 Upratovanie kostola:   Babín :  č.d. 30  - 40 

           Vasiľov: Tonka Bellová, Darinka Jurkyová, Július Kytka,  

      Janka Špaglová, Mária Jadroňová, Elena Jurkyová   

 Želám Vám radostné prežívanie  nedele a požehnanie do nového týždňa ! 

http://ks.kapitula.sk/info


SSVVÄÄTTÁÁ  RROODDIINNAA  ––  ŠŠKKOOLLAA  NNÁÁBBOOŽŽNNOOSSTTII  

ŽŽivot Svätej rodiny v Nazarete bol skrz - naskrz preniknutý úctou a láskou voči Bohu. 
Každý prejav ich spoločného aj osobného života bol nasmerovaný na Boha. Ich rodinný život v 
celej úplnosti treba považovať za náboženský. Všetko, čo robili, malo náboženský ráz: ich 
každodenné práce, radosti aj starosti, ich modlitby a spoločenstvo s príbuznými, či susedmi. 
Predsa, náboženskosť Nazaretskej rodiny sa prejavovala aj osobitnými úkonmi, ktoré zvyk-
neme nazývať výslovne náboženskými.  

Za hlavné prejavy ich náboženského života, okrem vrúcnej lásky k Bohu a konkrétnych 
skutkov lásky jeden k druhému, považujeme: modlitbu, slávenie sviatkov a účasť na bohosluž-
bách. Evanjeliá nám vydávajú svedectvo o tom, ako dôsledne zachovávali náboženské 
ustanovenia Mojžišovho zákona. Vykonanie obriezky na Dieťati Ježišovi bol výslovne nábožen-
ský úkon. „Po ôsmych dňoch, keď ho bolo treba obrezať, dali mu meno Ježiš, ktorým ho anjel 
nazval skôr, ako sa počal v živote matky.“ (Lk 2,21) Na štyridsiaty deň od Ježišovho naro-
denia zasa vykonávajú dôležitý náboženský úkon, ktorý predpisoval Mojžišov zákon: „Keď 
uplynuli podľa Mojžišovho zákona dni ich očisťovania, priniesli ho do Jeruzalema, aby ho 
predstavili Pánovi.“ (Lk 2,22) O tom, že Svätá rodina zachovávala predpisy Mojžišovho zákona 
aj o svätení sviatkov, nachádzame taktiež správu v evanjeliách. „Jeho rodičia chodievali 
každý rok do Jeruzalema na veľkonočné sviatky. Keď mal dvanásť rokov, tiež išli, ako bývalo 
na sviatky zvykom.“ (Lk 2,41-42)  

Významné miesto v rytme rodinného života v nazaretskej domácnosti mala aj sobota - deň 
Pánov. V tento deň sa zúčastňovali na bohoslužbe v synagóge, aby počúvali čítanie zo Svätého 
písma a modlili sa spolu s ostatnými. Evanjelium o tom hovorí: „Prišiel aj do Nazaretu, kde 
vyrástol. Podľa svojho zvyku vošiel v sobotu do synagógy a vstal, aby čítal.“ (Lk 4,16) 

Kresťanská rodina má, podobne ako Svätá rodina, niesť na sebe túto črtu náboženskosti 
rodinného života. Aj ona má byť všetkými prejavmi spoločného i osobného života jej jednotli-
vých členov zameraná na Boha a všetkým, čo robí a prežíva, má uskutočňovať úctu a lásku 
voči Bohu. Práve preto, aby jej životný vzťah k Bohu vo všetkých podrobnostiach rodinného 
života mal primeranú kvalitu, aby rástol a prehlboval sa, je potrebné, aby v štýle a rytme ži-
vota kresťanskej rodiny mali svoje dôležité miesto aj náboženské úkony. 

Na prvom mieste je to modlitba osobná, ale aj spoločná modlitba všetkých členov domác-
nosti. Nezastupiteľné miesto v živote rodiny, ak chce žiť kresťansky, má slávenie sviatkov, 
najmä nedele. Dobrodenie slávenia sviatkov a nedele je zvlášť rodinnotvorným prvkom. Okrem 
duchovného a náboženského dobra, napomáha aj psychologické a ľudské zblíženie členov ro-
diny. Najmä v dnešných časoch, keď jednotliví členovia rodín, otcovia, matky a deti odchá-
dzajú z domova za povinnosťami, je nedeľa naozaj dňom pestovania rodinného spoločenstva. 

Osobitným náboženským prejavom rodinného života je účasť na bohoslužbách Cirkvi v ne-
deľu a v prikázané sviatky. Svätá omša je hlavným prameňom duchovnej výživy a zdrojom 
rastu viery. Účasťou na bohoslužbách sa jednotlivé rodiny plnšie zjednocujú a napájajú na ži-
vot veľkej Božej rodiny - Cirkvi. Práve tak, ako je potrebné členom rodín chodiť v pracovné 
dni do zamestnania, aby si zabezpečili potreby pre telo, je nevyhnutné v nedeľu a vo svia-
točné dni prichádzať na bohoslužby kvôli zaisteniu si potrieb pre duchovný život. 

Súčasťou náboženského života kresťanskej rodiny je aj sviatostný život jej jednotlivých 
členov. Krst dieťaťa, pomazanie chorých, pokánie, a najmä pravidelné a časté prijímanie Naj-
svätejšej Eucharistie, sú neodmysliteľnou súčasťou života kresťanskej rodiny. 

Kresťanská rodina je malou cirkvou a je len samozrejmé, že súčasťou jej života sú aj po-
svätné úkony a náboženské životné prejavy. 

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



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Poučenie 

Oprávnený občan v príslušnom rámčeku značkou „X“ vyznačí, 

že na otázku odpovedá „ÁNO“ alebo že na otázku odpovedá 

„NIE“  

TRI OTÁZKY REFERENDA O RODINE 

SÚ HLASOVANÍM ZA NAŠU KATOLÍCKU 

VIERU A SÚ JEJ ZÁVÄZNÝM VYZNANÍM! 
 

Správne kresťanské svedomie radí ísť na 

referendum a odpovedať na jednotlivé 

otázky rozhodným ÁNO!  


