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Týždeň  13. DNES: PIATA PÔSTNA NEDEĽA    23. 3. 2015 – 29. 3. 2015 

Farský kostol Zoslania Ducha Svätého Babín  

DEŇ LITURGICKÝ KALENDÁR ÚMYSEL SV. OMŠE ČAS SV. 
SPOVEĎ 

INÉ PODUJATIE 

PONDELOK 
  23. 3. 15 

 PÔSTNA FÉRIA + Ondrej, Mária Kurčina 
17.00 16.30 

 

UTOROK 
  24. 3. 15 

PÔSTNA FÉRIA  
 

  

STREDA 

  25. 3. 15 

SLÁVNOSŤ ZVESTOVANIA PÁNA + Vladimír Kurčina (1.výr.) 
17.00 16.30 

16,30 Krížová cesta 

nenaroden. dieťaťa 

ŠTVRTOK 
  26. 3. 15 

PÔSTNA FÉRIA Za ružu Milana Bohuckého 
17.00 

14.30  

16.00 

 

PIATOK  
  27. 3. 15 

PÔSTNA FÉRIA + Ján Trnka 
17.00 16.30 

 

SOBOTA   
  28. 3.  15 

PÔSTNA FÉRIA  
 

  

NEDEĽA 
   29. 3. 15 

KVETNÁ NEDEĽA 

NEDEĽA UTRPENIA PÁNA  

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. 3. 15 

 PÔSTNA FÉRIA  
 

  

UTOROK 
  24. 3. 15 

PÔSTNA FÉRIA + Serafína a Jozef Hriň 
a deti  17.00 16.30 

 

STREDA 
  25. 3. 15 

SLÁVNOSŤ ZVESTOVANIA PÁNA Za vytrvalosť v povolaní 
zasvätenia sr. Alena 18.00 

 17,00 Krížová cesta 

nenaroden. dieťaťa 

ŠTVRTOK 
  26. 3. 15 

PÔSTNA FÉRIA + Terézia Chylová 
17.00 

14.30  

16.00 

 

PIATOK  
  27. 3. 15 

PÔSTNA FÉRIA  
 

  

SOBOTA   
  28. 3.  15 

PÔSTNA FÉRIA + Jozef Jurky 
17.00 16.30 

 

NEDEĽA 

   29. 3. 15 
KVETNÁ NEDEĽA 

NEDEĽA UTRPENIA PÁNA  
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.  

 Veľkonočná svätá spoveď v našej farnosti bude vo štvrtok  26. marca 2015     

         v Babíne aj vo Vasiľove od 14,30 hod. do 16,00 hod.  

 Spovedanie v Hruštíne – sobota 9,00-11,00; v Lokci- sobota 13,00-14,30 
 Zo soboty na nedeľu sa mení čas na letný. Hodinky si posunieme o 1 hodinu dopredu. 

 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. 

 Od dnešnej nedele až do skončenia slávenia Utrpenia a smrti Pána na Veľký piatok zostanú zahalené  

      kríže v kostoloch, aby sme si viac uvedomili skutočnosť vykúpenia sveta Ježišom Kristom na kríži. 
 Na Kvetnú nedeľu bude zbierka na pomoc prenasledovaným kresťanom - výzva diecézneho biskupa. 

 Upratovanie kostola:   Babín :  č.d.  111 - 128 

           Vasiľov: Eva Vošková, Marcela Klokočíková, Elena Hečková,  

        Aška Svetlošáková, Božka Pilarčíková, Elena Janšová  

Želám Vám radostné prežívanie  nedele a požehnanie do nového týždňa ! 



SSVVÄÄTTÁÁ  RROODDIINNAA  ––  ŠŠKKOOLLAA  PPRRAACCOOVVIITTOOSSTTII    

PPán Ježiš svoj skrytý život v kruhu Nazaretskej rodiny - svätého Jozefa a Panny Márie 
- posvätil nielen modlitbou, ale aj prácou. Pracoval ako tesár. Nazaretská rodina žila z 
práce svojich rúk. Považovala ju za súčasť svojho života. Od svojho pestúna Jozefa sa 
Ježiš naučil remeslu. Po jeho smrti sám ako robotník, nazaretský tesár, zarábal na 
živobytie pre seba a svoju matku. Pracovitosťou vynikala aj Panna Mária. Vykonávala 
všetky domáce práce spojené so životom rodiny a starostlivosťou o Ježiša.  

V Svätej rodine sa odkrýva tajomstvo ľudskej práce. Pri rozjímaní o Svätej rodine 
poznávame, že práca je Božie povolanie a poslanie. Boh - Stvoriteľ pozýva ľudí k práci, ako 
to je vyjadrené v knihe Genezis, keď zveril zem na starosť prvým ľuďom a prikázal im, 
aby si ju podmaňovali. „Boh ich požehnal a povedal im: „Ploďte a množte sa a naplňte zem! 
Podmaňte si ju a panujte nad rybami mora, nad vtáctvom neba   a nad všetkou zverou, čo sa 
hýbe na zemi!“ (Gen 1, 28) 

Odvtedy sú všetci ľudia spolupracovníkmi Stvoriteľa na jeho diele stvorenia. Naša 
ľudská činnosť je mnohotvárna. Jedni robia so sekerou, iní s perom a iní na počítači. 
Prácou jedných môže byť vyučovanie detí, druhých zasa lekárske zákroky pri liečení cho-
rých a podobne. Nezáleží na tom, kto akú prácu robí. Záleží len na tom, ako to robí, či do 
práce vkladá celé svoje srdce, či to uskutočňuje ako vedomú a slobodnú činnosť svojej 
ochotnej spolupráce s Bohom.  

Práca má pre človeka mnohorozmerový význam. Človek stvorený na Boží obraz v práci 
uskutočňuje svoje povolanie podmaňovať si zem, pretvárať svet a zdokonaľovať ho podľa 
úmyslov Stvoriteľa. V práci človek realizuje svoje prirodzené schopnosti a nachádza v nej 
sebauplatnenie. Prácou si človek nadobúda životné potreby pre seba a sebe zverených, a 
zároveň poskytuje službu ľudskej spoločnosti. Práca je pre človeka, nie človek pre prácu. 

Práca sa môže stať aj formou spolupráce s Kristom na diele vykúpenia sveta. Keď človek 
znáša námahu z práce v jednote s Ježišom - remeselníkom z Nazareta a podľa jeho vzoru, 
spolupracuje tým na jeho vykupiteľskom diele. Tým, že každodenne nesie kríž v práci, 
ktorú je povolaný vykonávať, dokazuje, že je Kristovým učeníkom. Práca môže byť 
prostriedkom posväcovania pozemských skutočností v Kristovom Duchu.  

Pán Ježiš tým, že posvätil časť svojho pozemského života prácou, nám dal príklad, ako 
máme k nej pristupovať. Naučil nás, že svedomitou prácou oslavujeme Boha a uskutočňu-
jeme aj lásku k blížnym. Nezáleží na tom, akú prácu vykonávame, či manuálnu, či duševnú. 
Práca dostáva hodnotu od úmyslu a spôsobu, akým ju vykonávame.  

Za prácu má každý človek nárok na spravodlivú mzdu, ktorá je zákonitým ovocím práce. 
Neposkytnúť mzdu alebo ju zadržiavať je ťažkou nespravodlivosťou. Za spravodlivú prácu 
dostaneme odmenu aj od Boha. 

Jav nezamestnanosti hovorí o tom, že práca je pre človeka darom. Nezamestnanosť 
spôsobujú mnohoraké príčiny, často aj otvorená nespravodlivosť v hospodárskom systéme. 
Nezamestnanosť je takmer vždy na úkor dôstojnosti postihnutého a hrozbou pre dobro 
jeho života, ako aj pre rodinu, ba pre celú spoločnosť.  

Čnosť pracovitosti, ktorá žiari z príkladu Svätej rodiny, má aj svoj opak. To je 
záhaľčivosť a lenivosť. Sú ľudia, ktorým práca nevonia a vyhýbajú sa jej. Svätý Pavol 
apoštol takých napomína: „Kto nechce pracovať, nech ani neje. Lebo počúvame, že medzi 
vami niektorí žijú neporiadne, nič nerobia, iba sa zháňajú za zbytočnosťami. Takýmto 
prikazujeme a vyzývame ich v Pánu Ježišovi Kristovi, aby pokojne pracovali, a tak jedli svoj 
chlieb. Ale vy, bratia, neochabujte v konaní dobra.“ (2 Sol 3,10-13) 

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


