
                           PPP RRROOOGGGRRRAAAMMM   BBBOOOHHHOOOSSSLLLUUUŽŽŽ III EEE BBB    FFFAAARRRNNNOOOSSSTTT III    BBBAAABBB ÍÍÍNNN    

MMIIMMOORRIIAADDNNYY  SSVVÄÄTTÝÝ  RROOKK  MMIILLOOSSRRDDEENNSSTTVVAA  22001166  

UUkkáážž  nnáámm,,  PPaannee,,  ssvvoojjee  mmiilloossrrddeennssttvvoo  aa  ddaajj  nnáámm  ssvvoojjuu  ssppáássuu..  

  

PPOOSSVVÄÄŤŤMMEE  KKAAŽŽDDÝÝ  TTÝÝŽŽDDEEŇŇ  RROOKKUU  MMIILLOOSSRRDDEENNSSTTVVAA  AASSPPOOŇŇ  JJEEDDNNÝÝMM  SSKKUUTTKKOOMM  MMIILLOOSSRRDDEENNSSTTVVAA!!  

FFaarrsskkýý   kkoossttooll   ZZoossllaanniiaa  DDuucchhaa  SSvväättééhhoo  BBaabb íínn   

DEŇ LITURGICKÝ KALENDÁR ÚMYSEL SV. OMŠE ČAS SV. 
SPOVEĎ 

INÉ PODUJATIE 

PONDELOK 

22. 2. 16 

KATEDRA SV. PETRA, APOŠTOLA, 
SVIATOK 

Na poďakovanie č.d. 284 
17.00 16.30 

 

UTOROK 

23. 2. 16 

FÉRIA  
  

 

STREDA 
24. 2. 16 

FÉRIA + Jozef, Zdeno, rod. 

Janidžárova, Brnkaľákova 
17.00 16.30 

 

ŠTVRTOK 

25. 2. 16 

FÉRIA 
   

 

PIATOK  

26. 2. 16 

FÉRIA Za rodiny, ktoré sa modlili 

deviatnik 
17.00 16.30 

16.15 pobožnosť 
Krížovej cesty 

SOBOTA   

27. 2.  16 

FÉRIA 
    

NEDEĽA 
28. 2. 16 

TRETIA PÔSTNA                  
Na úmysel 
 
Za veriacich 

7.00 
 

10.00 

 14.45 pobožnosť 
Krížovej cesty 
 

KKoossttooll   ssvv..   JJáánnaa  aa  PPaavvllaa  VVaassiiľľoovv    

DEŇ LITURGICKÝ KALENDÁR ÚMYSEL SV. OMŠE ČAS 
SV. 
SPOVEĎ 

INÉ PODUJATIE 

PONDELOK 

22. 2. 16 

KATEDRA SV. PETRA, APOŠTOLA, 
SVIATOK 

 
 

  

UTOROK 

23. 2. 16 

FÉRIA + rod. Chalupova, 

Oščadnicka 17.00 16.30 
 

STREDA 
24. 2. 16 

FÉRIA  
  

 

ŠTVRTOK 

25. 2. 16 

FÉRIA + rod. Ružvôňova 
17.00  16.30  

 

PIATOK  

26. 2. 16 

FÉRIA  
  

16.00 pobožnosť 
Krížovej cesty 

SOBOTA   

27. 2.  16 

FÉRIA + rod. Kotúľova, Ružvôňova, 

Hilbrychova 17.00 16.30  
 

NEDEĽA 
28. 2. 16 

TRETIA PÔSTNA                    Na úmysel 8.30 
 13.00 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. 

  JARNÁ ZBIERKA NA CHARITU bola : Babín - 323,- €, Vasiľov – 283,- €. Pán Boh zaplať.  

 Pôstna krabička pre Afriku 2016. Vďaka podpore a pomoci  aj tento rok v pôstnom období pôjde na 

podporu zdravotníckeho centra v Rwande, Južnom Sudáne a Keni. 

 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.    341 - 391 
                            Vasiľov:    Viera Šangalová, Anežka Klokočíková, Jarmila Grígľová, 

         Eva Vošková, Marcela Klokočíková, Anežka Svetlošáková   

V sobotu je v Spišskej Kapitule slávnosť 95.výročia prevzatia úradu biskupa Jána Vojtaššáka. O 10.00 

bude Krížová cesta, o 10,30 sv. omša. 

Týždeň  8. DNES: DRUHÁ PÔSTNA NEDEĽA  22. 2. 2016 – 28.2. 2016 

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


Zamyslenie na 12. týždeň Roku milosrdenstva 

BRÁNA MILOSRDENSTVA V KRSTE  

S Božím milosrdenstvom sme sa najosobnejšie a najkonkrétnejšie stretli vo sviatosti 
krstu. Bol to akoby prvý dotyk Božieho milosrdenstva. Krst je nesmierny dar a povýšenie člo-
veka. Je to najväčší dar, ktorému sa na tejto zemi v časnom poriadku už nič nevyrovná. Možno 
ho prirovnať len k daru spásy, ktorý prijmeme po skončení nášho pozemského života, keď nám 
Otec definitívne otvorí náruč milosrdenstva v novom živote v nebi. Od Boha sme dostali a 
dostávame mnohé dary, ale všetky slúžia len na to, aby sme mohli žiť svoj krst - naše kresťan-
stvo. Aj dar modlitby, dar Božieho slova, dar Najsvätejšej Eucharistie a všetky ostatné dary 
sú len na rozvíjanie a upevňovanie krstného života v nás. 

Svoj krst v prvom rade chápme ako vstup Krista do našej existencie, do nášho života. On 
vstúpil do nás, uskutočnil akoby nanovo nové vtelenie, keď sa sprítomnil v našich srdciach. Sme 
s ním až tak dokonale zlúčení, že so svätým Pavlom apoštolom môžeme povedať: „Už nežijem 
ja, ale vo mne žije Kristus.” (Gal 2, 20)  

Prijať krst je prijať Ježiša Krista. A prijatie Krista zasahuje všetky vrstvy a roviny na-
šej osoby. To je aj vnútorné aj vonkajšie smerovanie človeka, je to jednoducho nový spôsob 
jestvovania. Sme noví po krste, lebo sa nám otvorili nové dimenzie ľudského jestvovania, 
predovšetkým smerom k Bohu.  

Pokrstení majú nový vzťah k Bohu. Tento vzťah k Bohu voláme spoločenstvo s Najsvätej-
šou Trojicou. Boli sme pokrstení v mene Otca i Syna i Ducha Svätého. Uveriť tomuto faktu nie 
je nič iné, ako stotožniť sa s ovocím krstu: mať spoločenstvo s Otcom, považovať sa za jeho 
synov a dcéry, uznávať Krista za svojho brata a považovať sa za príbytok Ducha Svätého.  

Len kvôli tomu prišiel Ježiš Kristus k nám, vstúpil do hlbín nášho bytia, aby nás voviedol 
do spoločenstva Najsvätejšej Trojice. „Pozrite, akú veľkú lásku nám daroval Otec: voláme sa 
Božími deťmi a nimi aj sme. Preto nás svet nepozná, že nepoznal jeho. Milovaní, teraz sme Bo-
žími deťmi, a ešte sa neukázalo, čím budeme. Vieme však, že keď sa on zjaví, budeme mu po-
dobní, lebo ho budeme vidieť takého, aký je.” (1 Jn 3, 1-2) 

Krstný život žijeme vierou, nádejou a láskou. Práve v krste sme dostali aj duchovné 
schopnosti – božské čnosti vieru, nádej a lásku, ktorými sme schopní prežívať novú existenciu 
- spoločenstvo s Bohom.  

Krst nás pridružil aj k spoločenstvu bratov a sestier. Pripojil nás k Božej rodine – Cirkvi. 
Krstom nás Boh povolal prežívať, čo žije Cirkev a uskutočňovať jej poslanie, ktoré dostala od 
Ježiša Krista. Krstom sme boli včlenení do tajomného Kristovho tela Cirkvi, ktorého on je hla-
vou a my sme jeho údmi. Krst bola akoby veľká transplantácia každého jedného z nás do 
tajomného organizmu Cirkvi, aby sme v nej žili, pracovali a uskutočňovali svoje poslanie. Preto 
sme boli vybavení aj zvláštnymi hodnotami a schopnosťami. Boli sme pri krste pomazaní a 
posvätení Duchom Svätým. Stali sme sa účastní na Kristovom prorockom, kňazskom a kráľov-
skom úrade. A toto nás uschopnilo a oprávnilo šíriť Kristovu blahozvesť. Dôstojnosť všeobec-
ného kňazstva nás uschopňuje prinášať Bohu ľúbeznú obetu, byť účastní živou účasťou na Eu-
charistii a na všetkých bohoslužbách Cirkvi. Uskutočňovanie všeobecného kňazstva je pod-
statný znak kresťana. A napokon je to kráľovská hodnosť, ktorá nás ako kresťanov oprávňuje 
slúžiť. Pokrstený je z úradu služobníkom lásky.  

Vo Svätom roku milosrdenstva treba ustavične ďakovať za dar krstu a za všetko, čo pro-
stredníctvom krstu máme. Za spoločenstvo s Najsvätejšou Trojicou, za vieru, nádej a lásku, za 
bratov a sestry, ktoré sme našli v novej rodine Cirkvi, za hodnosť všeobecného a kráľovského 
kňazstva, za nárok na nebeské dedičstvo. Opravdivá vďačnosť prerastá do vernosti. Odhodla-
ním žiť vernosť krstu nech sú naše obnovené krstné sľuby. Nové radostné áno Kristovi a roz-
hodné nie hriechu.  

Každý kresťan by mal poznať dátum svojho krstu a v deň svojho krstu sláviť jeho výro-
čie. A to tak, že sa zúčastníme na svätej omši a že si obnovíme svoje krstné sľuby. Za obnovu 
krstných sľubov je možnosť získať úplné odpustky na deň výročia svojho krstu, pri splnení 
ostatných podmienok, ktoré sú na získanie odpustkov stanovené.  

Mons. Pavol Janáč 
 


