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Týždeň  12. DNES: ŠTVRTÁ PÔSTNA NEDEĽA    16. 3. 2015 – 22. 3. 2015 

Farský kostol Zoslania Ducha Svätého Babín  

DEŇ LITURGICKÝ KALENDÁR ÚMYSEL SV. OMŠE ČAS SV. 
SPOVEĎ 

INÉ PODUJATIE 

PONDELOK 
  16. 3. 15 

 PÔSTNA FÉRIA + Ľudovít Gábor (1.výr.) 
17.00 6.30 

 

UTOROK 
  17. 3. 15 

PÔSTNA FÉRIA Pohrebná + Dušan Strapec 
15.00 

  

STREDA 

  18. 3. 15 

PÔSTNA FÉRIA  + Marcel Martinko 
17.00 16.30 

 

ŠTVRTOK 
  19. 3. 15 

SLÁVNOSŤ  SV. JOZEFA, ŽENÍCHA 

PANNY MÁRIE  
Na úmysel 

  6.30 6.00 
 

PIATOK  
  20. 3. 15 

PÔSTNA FÉRIA + Jozef, Rozália Kurčina, 
rod. Matysova 17.00 16.30 

 

SOBOTA   
  21. 3.  15 

PÔSTNA FÉRIA  
 

  

NEDEĽA 
   22. 3. 15 

PIATA 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 
  16. 3. 15 

 PÔSTNA FÉRIA  
 

  

UTOROK 

  17. 3. 15 

PÔSTNA FÉRIA + Elena a Albín Muťka 
a rodičia  17.00  

 

STREDA 
  18. 3. 15 

PÔSTNA FÉRIA   
 

  
 

ŠTVRTOK 
  19. 3. 15 

SLÁVNOSŤ  SV. JOZEFA, ŽENÍCHA 

PANNY MÁRIE 
+František, Irena, Franti-

šek Hnojčík, Florián Kotúľ 
17.00 16.30 

 

PIATOK  

  20. 3. 15 

PÔSTNA FÉRIA  
 

  

SOBOTA   
  21. 3.  15 

PÔSTNA FÉRIA + Mária Jurkyová a rodičia 
17.00 16.30 

 

NEDEĽA 
   22. 3. 15 

PIATA PÔSTNA NEDEĽA  
Na úmysel   8.30  13.00 pobožnosť 

Krížovej cesty 

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

Vasiľove v nedeľu o 13,00 hod. Dnes je stretnutie rodičov prvoprijímajúcich detí o 13.00 
hod. s katechézou pre rodičov v Babíne. 

 Veľkonočná svätá spoveď v našej farnosti bude o týždeň vo štvrtok  26. marca 2015  
            v Babíne aj vo Vasiľove od 14,30 hod. do 16,00 hod.  

 Na Kvetnú nedeľu 29.marca 2015 sa uskutoční diecézne stretnutie mladých so spišským 
biskupom Mons. Štefanom Sečkom v Spišskej Kapituli. Téma stretnutia: „Blahoslavení 
čistého srdca, lebo oni uvidia Boha.“ Program začne sv. omšou o 10.00 hod. v katedrále 
sv. Martina a bude pokračovať v kňazskom seminári. Mladí sa dozvedia viac o Národnom 
stretnutí mládeže P 15 v Poprade a o Svetových dňoch mládeže 2016 v Krakove. 

 

 Upratovanie kostola:   Babín :  č.d.  90 - 110 

           Vasiľov: Emília Vošková, Anna Hnojčíková, Terka Mušáková,  

        Viera Šangalová, Anežka Klokočíková, Jarmila Grígľová  

 

 

Želám Vám radostné prežívanie  nedele a požehnanie do nového týždňa ! 



SSVVÄÄTTÁÁ  RROODDIINNAA  ––  ŠŠKKOOLLAA  CCHHUUDDOOBBYY    

OObydlie Svätej rodiny v Nazarete bol neveľký domček. Chatrný výzor zvonku nás 

môže pomýliť, že v ňom bývajú žobráci. Jeho vnútro tvorí skromné, celkom jednodu-

ché zariadenie, nevyhnutné pre život troch osôb: Jozefa, Márie a Ježiša. To, čo naj-

viac bije do očí  v nazaretskom dome Jozefa a Márie, je chudoba. 

Nazaretská rodina bola chudobná. Žili z práce svojich rúk. Nemali ničoho nazvyš, len 

nevyhnutné životné potreby. Ale ich chudoba nespočívala iba v nedostatku materiál-

nych potrieb, rodinného majetku, či zariadenia. Ich chudoba spočívala predovšetkým v 

postoji k materiálnym veciam. Nazaretskí - Jozef, Panna Mária a jej Syn Ježiš - nikdy 

nepreceňovali hmotné imanie a nevideli v ňom hlavný zmysel svojho života. 

Zhromažďovanie materiálnych vecí a predmetov nepovažovali za hlavný program a ná-

plň ich spoločného života. Aj oni používali hmotné veci - pokrmy, oblečenie a podobne - 

hoci ich bolo málo, považovali ich za pomôcku k životu. Neboli nešťastní z toho, že ne-

majú, alebo z toho, že majú menej ako druhí, a neusilovali sa im za každú cenu vyrov-

nať.  

V nazaretskom domove Jozefa a Márie panoval duch chudoby.  V tomto domove za 

najväčšie bohatstvo a za hlavný cieľ všetkého snaženia považovali lásku k Bohu a jeho 

duchovné dary. Nikdy by ich neboli zamenili za pozemské hodnoty, hoci aj potrebné a 

akokoľvek cenné. 

Naše kresťanské rodiny v súčasnej dobe trpia na nedostatok chudoby. Nežijú v 

nich síce boháči, čo do množstva majetku alebo vkladov v bankách. V tomto by sme sa 

mnohí aj Nazaretskej rodine vyrovnali. Našim rodinám chýba duch evanjeliovej chu-

doby. Získavanie a rozmnožovanie hmotných potrieb, peňazí, zariadenia bytov, vý-

stavbu nových domov, považujeme za hlavný program svojho života. Niekedy sa priam 

správame, ako by ani iné hodnoty okrem materiálnych neexistovali. Cítime sa šťastní, 

ak máme všetkého dosť a ak nám nič nechýba, a sme veľmi nešťastní, keď nám chýba 

niečo, čo majú iní. Tak sa z nás v rodinách stávajú lovci peňazí, štvanci, nádenníci. Ro-

dinný život v takej domácnosti, kde sa všetko hodnotí len cenou peňazí, sa stáva ilu-

zórny, problémový a veľmi ťažký. Šťastie a pokoj v rodine sa nedá kúpiť za peniaze. 

Domácnosti, ktoré zamenili vieru a úctu k Bohu za kult „zlatého teľaťa“, zostávajú do-

movmi bez šťastia. 

Skúsenosť z chudoby v Nazaretskej rodine je významné ovocie rozjímania o ich ži-

vote. Učme sa od Svätej rodiny rozlišovať a triediť hodnoty, vedieť poznať, čo je po-

trebné, čo prospešné, čo je viac a čo menej a objaviť, čo je najdôležitejšie. Boh ne-

chce, aby sme boli žobrákmi a žili v biede. Ale ani to, aby naše rodiny boli zaľúbené do 

peňazí a zahľadené len na hmotné veci. 

Chudobná Nazaretská rodina nás môže veľmi obohatiť o ducha evanjeliovej chu-

doby: o skromnosť v nárokoch, o múdrosť v nadobúdaní a lásku pri používaní dobier 

tohoto sveta. 

Duch chudoby je bohatstvo kresťanskej rodiny. Je veľkým darom, je kľúčom ku 

šťastiu a pokoju v rodinách. Je hlavným zariadením kresťanskej domácnosti. 

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


