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Týždeň  11. DNES: TRETIA PÔSTNA NEDEĽA    9. 3. 2015 – 15. 3. 2015 

Farský kostol Zoslania Ducha Svätého Babín  

DEŇ LITURGICKÝ KALENDÁR ÚMYSEL SV. OMŠE ČAS SV. 
SPOVEĎ 

INÉ PODUJATIE 

PONDELOK 
  9. 3. 15 

 PÔSTNA FÉRIA + Cecília Adamicová 
(1.výr.) 7.00 6.30 

 

UTOROK 
  10. 3. 15 

PÔSTNA FÉRIA  
- 

  

STREDA 

  11. 3. 15 

PÔSTNA FÉRIA   
-  

 

ŠTVRTOK 
  12. 3. 15 

PÔSTNA FÉRIA  
- 

  

PIATOK  
  13. 3. 15 

PÔSTNA FÉRIA + Šimon Smidžár 
17.00 16.30 

 

SOBOTA   
  14. 3.  15 

PÔSTNA FÉRIA  
- 

  

NEDEĽA 
   15. 3. 15 

ŠTVRTÁ 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 
  9. 3. 15 

 PÔSTNA FÉRIA  
- 

  

UTOROK 
  10. 3. 15 

PÔSTNA FÉRIA + Jozef Jurky č.d. 197 
17.00 16.30 

 

STREDA 

  11. 3. 15 

PÔSTNA FÉRIA   
- 

  
 

ŠTVRTOK 

  12. 3. 15 

PÔSTNA FÉRIA + rod. Ružôňova 
17.00 15.30 

 

PIATOK  
  13. 3. 15 

PÔSTNA FÉRIA  
- 

  

SOBOTA   

  14. 3.  15 

PÔSTNA FÉRIA + rod. Hnojčíkova 
a Jurkyova  17.00 16.30 

 

NEDEĽA 
   15. 3. 15 

ŠTVRTÁ PÔSTNA NEDEĽA  
Na úmysel   8.30  13.30 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 13.30 
hod. s katechézou pre rodičov vo Vasiľove. 

 Upratovanie kostola:   Babín :  č.d.  75 - 87 

           Vasiľov: Margita Kotúľová, Mária Ptáčková, Andrea Hnojčíková, 

      Daniela Kotúľová, Antónia Gemeľová, Elena Chyľová  

 

 

Želám Vám radostné prežívanie  nedele a požehnanie do nového týždňa ! 

 

 

 



SSVVÄÄTTÁÁ  RROODDIINNAA  ––  ŠŠKKOOLLAA  VVZZÁÁJJOOMMNNEEJJ  SSLLUUŽŽBBYY    

Svätá rodina Jozefa, Panny Márie a Ježiša je školou kresťanského rodinného života. 

Vstúpme v duchu opäť do tejto požehnanej domácnosti a učme sa od nej dobre žiť v našich 

rodinách. Za predmet štúdia života v Nazarete si zoberme ďalšiu dôležitú črtu ich spoloč-

ného života: vzájomnú službu lásky. 

Panna Mária a podobne aj svätý Jozef chápali svoje manželstvo a celý život v rodine ako 

službu Bohu. Boh ich podľa odvekého plánu svojej prozreteľnosti povolal k tejto úlohe a oni 

mu dobrovoľne a veľkodušne povedali svoje „áno“. Celý ich vzájomný rodinný život v nazaret-

skom domove bol uskutočňovaním tejto služby. Rodinný život žili tak, že si vzájomne slúžili. 

Slúžili jeden druhému, Jozef Márii, Panna Mária Jozefovi a obidvaja Ježišovi. Ich vzájomná 

služba jeden druhému a každý každému nebola otrocká služba, ale služba lásky. Bola to služba 

ochotná a radostná. Jednoducho povedané, žili jeden pre druhého. Panna Mária uskutočňuje 

svoj život služby lásky tak, že varí, upratuje, vykonáva všedné domáce práce. Svätý Jozef 

zasa slúži rodine tak, že namáhavo pracuje a zarába obživu pre svoju domácnosť. Všetci robia 

v prospech všetkých. 

Osobitnú zmienku si zasluhuje Ježiš, hoci Boží Syn, pokorne slúžil ľuďom - svojej matke a 

pestúnovi. Celým svojím zjavom a konaním dal príklad všetkým synom a dcéram našich rodín, 

že sa o dobro rodiny treba aj im pričiňovať. Službu lásky od rodičov nemožno iba prijímať, 

ale ju treba aj opätovať. Služba lásky pre Ježiša bola základná črta jeho mesiášskeho posla-

nia, či to už bolo v Nazaretskej rodine, alebo počas jeho verejného účinkovania medzi ľuďmi. 

Sám to o sebe vyhlásil: „... Syn človeka neprišiel dať sa obsluhovať, ale slúžiť a položiť svoj 

život ako výkupné za mnohých.“ (Mt 20,28) 

Vzájomná služba lásky, ktorú vidíme v Nazarete, je modelom aj pri tvorbe rodinného života 

v našich kresťanských domácnostiach. Manželom treba vedieť, že ich celý spoločný život je 

službou Bohu. Prijatím sviatosti manželstva pri sobáši boli akoby vysvätení na Božích 

služobníkov. Táto služba Bohu pri uskutočňovaní manželského povolania má svoju konkrétnu 

podobu a naplnenie v službe človekovi: manželia slúžia jeden druhému a spolu slúžia deťom. 

Táto vzájomná služba členov rodiny je motivovaná láskou. Ešte lepšie to možno vyjadriť tak, 

že rodinná láska je službou jeden druhému. Láska sa prejavuje a dosvedčuje práve touto 

ochotnou a radostnou službou domácim. 

Náplňou vzájomnej služby lásky v rodine sú všedné každodenné záležitosti, plnenie si svo-

jich osobných úloh a povinností jedných voči druhým. Je to poskytovanie dobra, každoden-

ných životných potrieb pre telo a dušu. Pre rodičov je to zabezpečovanie obživy pre deti, ale 

aj svedomitá náboženská výchova. Zo strany detí je to zasa horlivá poslušnosť rodičom a 

ochota podieľať sa na tvorbe spoločného rodinného dobra - pomoc rodičom vo všetkých sta-

rostiach a podujatiach rodiny. Spolunažívanie v rodine je reťazou vzájomných služieb lásky 

všetkých jej členov. V rodine každý od každého prijíma prejavy služby lásky, ale každý ich 

druhým aj poskytuje podľa svojich schopností, možností a postavenia v rodine. 

V niektorých našich rodinách dodnes platí otrokársky systém. To sú tie rodiny, kde sa síce 

tiež slúži, ale z donútenia a bez lásky. Pohnútkou konania je buď mrzký zisk, alebo osobný 

prospech, alebo strach, že príde trest za nesplnenie povinností. V kresťanských rodinách sa 

utvára rodinný život na princípe vzájomnej služby lásky tak, ako žili obyvatelia Nazaretskej 

rodiny. 

 

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


