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Týždeň  9. DNES: PRVÁ PÔSTNA NEDEĽA    23. 2. 2015 – 1. 3. 2015 

Farský kostol Zoslania Ducha Svätého Babín 

DEŇ LITURGICKÝ KALENDÁR ÚMYSEL SV. OMŠE ČAS SV. 
SPOVEĎ 

INÉ PODUJATIE 

PONDELOK 
  23. 2. 15 

 FÉRIA +rod. Mizerákova, Mária 
Margetinová, František 
Kurtulík 

 17.00 16.30 
 

UTOROK 

  24. 2. 15 

FÉRIA       

STREDA 
  25. 2. 15 

FÉRIA +Vincent Janidžár a Bohuš 
Hnojčík 17.00 16.30 

 

ŠTVRTOK 
  26. 2. 15 

FÉRIA     

PIATOK  
  27. 2. 15 

FÉRIA + Vendelín Gočala, rod. 
Matigantova, Kurčinova 17.00 16.30 

  

SOBOTA   
  28. 2.  15 

FÉRIA  
 

  

NEDEĽA 
   1. 3. 15 

DRUHÁ PÔSTNA NEDEĽA  Na úmysel  

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 
  23. 2. 15 

 FÉRIA  
 

  

UTOROK 
  24. 2. 15 

FÉRIA Poďakovanie za 93 rokov 
života – Justína 17.00 16.30 

 

STREDA 
  25. 2. 15 

FÉRIA  
 

  
 

ŠTVRTOK 
  26. 2. 15 

FÉRIA + Rastislav Špagla a Jozef 

Špaglík 
17.00 16.30 

 

PIATOK  
  27. 2. 15 

FÉRIA  
 

  

SOBOTA   
  28. 2.  15 

FÉRIA Poďakovanie za 70 rokov 
života- Viera Škapcová 17.00 16.30 

 

NEDEĽA 

   1. 3. 15 
DRUHÁ PÔSTNA NEDEĽA  

Na úmysel   8.30  13.30 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 13,30 hod. 
 V dnešnú nedeľu je JARNÁ ZBIERKA NA CHARITU. Za milodary úprimne Pán Boh zaplať.  
 V stredu, piatok a sobotu sú Jarné kántrové dni. Obsah jarných kántrových dní: príprava 

na pokánie a na sviatosť zmierenia a činorodá láska k blížnemu. 
 Pôstna krabička pre Afriku 2015. Vďaka podpore a pomoci  aj tento rok v pôstnom období pôjde 

na podporu zdravotníckeho centra v Rwande a centra pre deti postihnuté vírusom HIV 
a ochorenia AIDS v Ugande. 

 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. 50  - 62 

           Vasiľov: Ľudmila Kotúľová, Valika Škombárová, Antónia Vošková, 

      Marta Zemenčíková, Katarína Tomčíková, Lucia Kytková  

Želám Vám radostné prežívanie  nedele a požehnanie do nového týždňa ! 

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


SSVVÄÄTTÁÁ  RROODDIINNAA  ––  ŠŠKKOOLLAA  OOBBEETTAAVVOOSSTTII  

NNazaretská rodina Jozefa, Márie a Ježiša verne zachovávala obyčaje izraelskej nábožen-

skej pospolitosti. Vo všetkom sa riadili Mojžišovými ustanoveniami Zákona. Keď uplynuli dni 

Máriinho očisťovania podľa Mojžišovho zákona, priniesli Dieťa Ježiša do Jeruzalema, aby ho 

predstavili Pánovi a aby priniesli zaň obetu, ako to ustanovuje Mojžišov predpis Zákona: pár 

hrdličiek alebo dva holúbky. V Jeruzalemskom chráme počuli z úst proroka Simeona dôležité 

proroctvo: „Simeon ich požehnal a Márii, jeho matke, povedal: „On je ustanovený na pád a na 

povstanie pre mnohých v Izraeli a na znamenie, ktorému budú odporovať, - a tvoju vlastnú 

dušu prenikne meč, - aby vyšlo najavo zmýšľanie mnohých sŕdc.“ (Lk 2,34-35) S hlbokými do-

jmami v duši vrátili sa z Jeruzalema domov do Nazaretu. 

Predstavme si, že sa nachádzame v ich dome hneď po návrate z jeruzalemského chrámu. 

Rozprávajú sa o tom, čo počuli a videli v chráme, hľadajú zmysel a pochopenie Simeonovho 

proroctva. Tušia, že je to predpoveď o útrapách a ťažkostiach, ktoré budú musieť pre 

Ježiša spolu znášať. Pochopili, že hlavnou črtou ich spoločného života bude obeta. 

Obetavosť je ochota prinášať obete a znášať nepríjemnosti pre dobro druhých. Evanjeliá 

nám zaznamenali veľmi málo správ o Nazaretskej rodine, ale to, čo hovoria, je svedectvo 

práve o tejto črte ich rodinného života - o prinášaní obiet pre Ježiša. Sú to okolnosti Ježi-

šovho narodenia v Betleheme, ich útek do Egypta a údel vyhnancov z domova, alebo ich 

všedný, obyčajný, chudobný život v Nazarete. Skrytá a tichá obeta Jozefa, Márie a ne-

skoršie aj Ježiša, je akoby zlatá niť, ktorá neviditeľne spája všetky podrobnosti a udalosti 

ich spoločného života. Pre Máriu sú to domáce práce, kolotoč stále sa opakujúcich povinností: 

pripravovať jedlá, prať, viesť domácnosť. Pre Jozefa obetou života pre rodinu je ťažká 

každodenná práca robotníka - tesára. Aj Ježiš už v Nazaretskej rodine začal prinášať obetu 

svojho vykúpenia. Najprv v podobe práce a námahy robotníka. Ani jeden z členov Svätej 

rodiny sa nedíval na námahu a ťažkosti alebo utrpenie, ak išlo o dobro niekoho z nich. Obe-

tavosť vo Svätej rodine bol spôsob ich vzájomnej lásky – štýl života ich rodiny. 

Tento zmysel pre obetu kvôli dobru členov našich kresťanských rodín si treba osobitne po-

všimnúť na príklade Nazaretskej rodiny. Táto rodina učí všetky rodiny na svete chápať spo-

ločný rodinný život ako obetu pre dobro druhých. Obetavosť v našich rodinách môže mať 

najrozličnejšie podoby a uplatnenie tak, ako si to vyžaduje dobro rodiny a jej jednotlivých 

členov. Vždy je to však ochota prijať na seba aj nepríjemnosti, ujmu, námahu, či bolesť a 

utrpenie kvôli dobru niekoho z rodiny. Nepriateľom tejto rodinnej čnosti je egoizmus - se-

bectvo, ktoré hľadá len vlastný prospech a chce sa vyhnúť každej nepríjemnosti a námahe, či 

nedostatku. Manželský a rodinný život je život pre iných a je nemysliteľný bez obety. Preto 

svätý Pavol apoštol dáva za vzor lásky manželom a rodinám Kristovu obetavú lásku k Cirkvi: 

„Muži, milujte manželky, ako aj Kristus miluje Cirkev a vydal seba samého za ňu.“ (Ef 5,25) 

V každej kresťanskej rodine máme umiestnený kríž ako znamenie a svedectvo Kristovej 

obety. Je to pre členov rodiny akoby otvorená učebnica obetavej lásky. Máme ho v rodinách 

denne na očiach, aby nám pripomínal, že rodinný život je ustavičná obeta, ktorú prinášame 

pre dobro druhých. 

V nazaretskej domácnosti vládol duch obety. Treba sa nám od nej učiť tomuto štýlu rodin-

ného života. Len tak sa stanú naše rodiny naozaj kresťanskými. 

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

 


