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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 

29. 2. 16 

FÉRIA + Jozef Mišánik a kňaz 

Andrej Hornický 
17.00 16.30 

 

UTOROK 

1. 3. 16 

FÉRIA  
  

 

STREDA 
2. 3. 16 

FÉRIA + rod. Bohucká, Jurkyova, 

Mišánikova, Martvoňova 
17.00 16.30 

 

ŠTVRTOK 

3. 3. 16 

FÉRIA 
   

 

PIATOK  

4. 3. 16 

FÉRIA + Augustín Balák, rod. 

Kurčinova, Klimčíkova 
17.00 14.30 

16.15 pobožnosť 
Krížovej cesty 

SOBOTA   

5. 3.  16 

FÉRIA 
    

NEDEĽA 
6. 3. 16 

ŠTVRTÁ 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 

29. 2. 16 

FÉRIA  
 

  

UTOROK 

1. 3. 16 

FÉRIA + Mária Jurkyova 

a rodičia  17.00 16.30 
 

STREDA 
2. 3. 16 

FÉRIA  
  

 

ŠTVRTOK 

3. 3. 16 

FÉRIA + Jozef, Jozef, Katarína, 

Justína Kytkova 17.00  15.30  
 

PIATOK  

4. 3. 16 

FÉRIA + Jozef, Terézia, Tomáš, 

Helena 
18.00  

16.00 pobožnosť 
Krížovej cesty 

SOBOTA   

5. 3.  16 

FÉRIA + Ferdinand, Ľudmila, 

František Tomčík 
17.00 16.30  

 

NEDEĽA 
6. 3. 16 

ŠTVRTÁ 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 13,00 hod. 

 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)          

 Spovedanie chorých :  Babín v stredu od 8,30 h. Vasiľov streda od 11,00 h. 

 Spovedanie pred prvým piatkom: Vasiľov - štvrtok od  15,30 hod. 
     Babín- piatok  od    9,00 hod. ;  popoludní od 14,30 hod. do  16,30 hod. 

Upratovanie  kostola:  Babín :    č. d.    45 - 58 

                         Vasiľov:    Božena Pilarčíková, Daniela Ptáčková, Katarína Dudášiková,  

          Jana Kotúľová, Ľubica Kušnieriková, Mariana Vošková   

Týždeň  9. DNES: TRETIA PÔSTNA NEDEĽA  29. 2. 2016 – 6.3. 2016 

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


Zamyslenie na 13. týždeň Roku milosrdenstva 

BRÁNA MILOSRDENSTVA V BIRMOVANÍ  

Aj sviatosť birmovania je darom nevýslovného Božieho milosrdenstva. Touto sviatosťou 
dostávame Ducha Svätého a jeho dary na posilnenie krstnej viery. Voláme ju aj sviatosť 
kresťanskej dospelosti, lebo ňou sa pokrstený stáva zodpovedný za bratov a činný v spoločen-
stve veriacich.  

Mladí kresťania dozrievajú vo viere pod vplyvom Ducha Svätého, ktorého dostávajú vo 
sviatosti birmovania. Pán Ježiš prisľúbil: „Keď zostúpi na vás Svätý Duch, dostanete silu a bu-
dete mi svedkami v Jeruzaleme i v celej Judei aj v Samárii a až po samý kraj zeme.“ (Sk 1, 8) 

Túto sviatosť považujeme za doplnok krstu. V nej sa ďalej rozvíja a zdokonaľuje dielo 
Kristovho vykúpenia, ktoré v nás začalo krstom. 

Birmovanie je sviatosť, v ktorej dostáva pokrstený Ducha Svätého a jeho dary. V nej ho 
Duch Svätý pretvára na zrelého – dospelého kresťana. Udeľuje posilu nebojácne vyznávať a 
šíriť svoju vieru. V birmovaní dostávame aj nezmazateľný znak. Ním sa dokonalejšie zjednocu-
jeme s Kristom – Veľkňazom a získavame plnšiu účasť na všeobecnom – kráľovskom kňazstve. 
Tak nás táto sviatosť dokonalejšie pripodobňuje Kristovi a plnšie zapája do života a poslania 
Cirkvi. 

Dozrievanie birmovancov vo viere je výsledkom spolupráce s Duchom Svätým. Pričiňujeme 
sa oň modlitbami a sebavýchovou. Dospelosť vo viere sa prejavuje ponajprv samostatnosťou. 
To je vtedy, keď si počíname podľa vlastného presvedčenia a svedomia. Zrelosť našej viery sa 
uplatňuje najmä zodpovednosťou. Dospelým kresťanom je ten, čo si plne uvedomuje svoju 
zodpovednosť za duchovné hodnoty, hlavne za večný život svoj a druhých. 

Birmovanie je akoby vysviacka mladých kresťanov na laických apoštolov. Touto sviatosťou 
sa zasväcujú Kristovi. Dostávajú zároveň od neho poverenie a úlohy v Cirkvi, ktorými uskutoč-
ňujú všeobecné kňazstvo. Hlavnou úlohou birmovanca je laický apoštolát. Ním sa pričiňuje o 
vzrast a budovanie Kristovej Cirkvi. V birmovaní sa stáva birmovanec aj obrancom viery. To 
znamená, že chráni seba a iných ľudí pred neverou a nástrahami zlého. Duch Svätý ich posvä-
cuje aj za Kristových svedkov vo svete. Túto úlohu plníme najmä láskou a dobrým príkladom. 
Tak ukazujeme všetkým ľuďom, aké príjemné je patriť Kristovi a žiť pre neho. 

Prijíma sa raz navždy ako krst, ale to neznamená, že jej udelením všetko skončilo. 
Birmovanie ako sviatosť pomazania Duchom Svätým je sviatosť trvajúca. Má ustavične pôso-
biť v našom živote. Aj tento Svätý rok milosrdenstva nech je príležitosťou obnovy povedomia 
nášho birmovného zasvätenia, milosti Ducha, ktorú sme dostali udelením tejto sviatosti. Spo-
ločné slávenie vďaky za dar Ducha Svätého udeleného vo sviatosti birmovania bude na Turíce. 
Celá Cirkev si bude pripomínať dar Ducha Svätého a každý kresťan, ktorý prijal túto sviatosť, 
bude prežívať vďačnosť a obnovovať svoje birmovné zasvätenie. 

Okrem toho v deň výročia našej birmovky nech si každý oživí pamiatku prijatia tejto 
sviatosti a nech ďakuje za dar Ducha Svätého. Slávenie výročia sviatosti birmovania nech 
vyústi    v oživení a obnove nášho birmovného zasvätenia. Táto obnova spočíva v ochote žiť pre 
Cirkev  a pracovať pre ňu. Birmovné poslanie spočíva v tom, že sme apoštolmi - šíriteľmi 
Kristovej pravdy a dobra; strážcami duchovných hodnôt; svedkami Krista vo svete. „Vy ste soľ 
zeme. Ak soľ stratí chuť, čím ju osolia? Už nie je na nič, len ju vyhodiť von, aby ju Ľudia 
pošliapali. Vy ste svetlo sveta. Mesto postavené na návrší sa nedá ukryť. Ani lampu nezažnú a 
nepostavia pod mericu, ale na svietnik, aby svietila všetkým, čo sú v dome. Nech tak svieti vaše 
svetlo pred ľuďmi, aby videli vaše dobré skutky a oslavovali vášho Otca, ktorý je na 
nebesiach.“ (Mt 5, 13 – 16) Žiť sviatosť birmovania znamená pre kresťana úsilie o to, aby bol 
soľou zeme, kvasom ľudstva a svetlom sveta.  

Mons. Pavol Janáč  


