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Týždeň  1. DNES: SV. NAZARETSKEJ RODINY   29. 12. 2014 – 4. 1. 2015 

Farský kostol Zoslania Ducha Svätého Babín 

DEŇ LITURGICKÝ KALENDÁR ÚMYSEL SV. OMŠE ČAS SV. 
SPOVEĎ 

INÉ PODUJATIE 

PONDELOK 
29. 12. 14 

5. DEŇ OKTÁVY NARODENIA PÁNA + rod. Mikulášova 
a Kotúľova  17.00 16.30 

 

UTOROK 
30. 12. 14 

6. DEŇ OKTÁVY NARODENIA PÁNA     

STREDA 
31. 12. 14 

7. DEŇ OKTÁVY NARODENIA PÁNA + Róbert Jurky, Štefan 
Brnkaľák, Ján Gabura, Ján 
Barťák 

  8.00 
 + Pobožnosť 

 na konci roka 

 
ŠTVRTOK 

1. 1.. 15 

NOVÝ ROK 

OKTÁVA NARODENIA PÁNA 

SLÁVNOSŤ PANNY MÁRIE 

 BOHORODIČKY 
PRIKÁZANÝ SVIATOK 

Na úmysel 
 
 
Za veriacich farnosti 

7.00 

 

10.00 

  

PRVÝ PIATOK  
2. 1. 15 

SV. BAZILA VEĽKÉHO A GREGORA 

NAZIANSKÉHO, B. A UČ. CIRKVI + František Matys 17.00 
8.00; 
16.00-
16.45 

 

SOBOTA   

3. 1.  15 
NAJSV. MENA JEŽIŠ 
ĽUB. SPOMIENKA 

    

NEDEĽA 
4.1.15 

DRUHÁ NEDEĽA                           

PO NARODENÍ PÁNA 
NEDEĽA MODLITIEB ZA RODINY 

Na úmysel 

 

Za veriacich farnosti 

7.00 
 
10.00 

 14.00 pobožnosť 

Kostol sv. Jána a Pavla  Vasiľov  

DEŇ LITURGICKÝ KALENDÁR ÚMYSEL SV. OMŠE ČAS 
SV. 
SPOVEĎ 

INÉ PODUJATIE 

PONDELOK 

29. 12. 14 

5. DEŇ OKTÁVY NARODENIA PÁNA     

UTOROK 
30. 12. 14 

6. DEŇ OKTÁVY NARODENIA PÁNA + Jozef Jurky ( 30. deň) 
17.00 16.00 

 

STREDA 
31. 12. 14 

7. DEŇ OKTÁVY NARODENIA PÁNA + Mária Dvorštiaková, 
rodičia a starí rodičia 9.30 

 + Pobožnosť 
 na konci roka 

 
ŠTVRTOK 

1. 1.. 15 
NOVÝ ROK 

OKTÁVA NARODENIA PÁNA 

SLÁVNOSŤ PANNY MÁRIE 

 BOHORODIČKY 
PRIKÁZANÝ SVIATOK 

Na úmysel 8.30 

  

PRVÝ PIATOK  
2. 1. 15 

SV. BAZILA VEĽKÉHO A GREGORA 

NAZIANSKÉHO, B. A UČ. CIRKVI 
+ Milan Špagla (30. deň) 18.00   

SOBOTA   

3. 1.  15 
NAJSV. MENA JEŽIŠ 
ĽUB. SPOMIENKA 

+ Ján Špaglík ( 30. deň) 17.00 
  

NEDEĽA 
4.1.15 

DRUHÁ NEDEĽA                             

PO NARODENÍ PÁNA 
NEDEĽA MODLITIEB ZA RODINY 

Na úmysel 8,30 
 13.00 pobožnosť 

Oznamy:   

 Cez celý nastávajúci rok 2015 Cirkev na celom svete bude prežívať ROK ZASVÄTENÉHO 

ŽIVOTA, t. j. rok modlitieb za rehoľníkov a za obnovu ich rehoľného života.  

 Budúci rok je z rozhodnutia o. biskupa Štefana Sečku zároveň v našom biskupstve rokom 

modlitieb za posvätenie našich kresťanských rodín. Dňom modlitieb za rodiny bude bývať 

najmä prvá nedeľa v mesiaci.  

 Vianočná ofera:  1. 1.  -   štvrtok  - kostolník, 6. 1.    – utorok -  miništranti 
  Chceme sa im všetkým aj takouto formou odvďačiť za ich obetavé služby, ktoré 

  preukazujú  našej  farnosti. 
 Dobrá novina – koledovanie Dobrej noviny bude vo Vasiľove v nedeľu 4.1., môžete sa 

zapísať  do zošita na stolíku. 
 V dnešnú nedeľu na Sviatok sv. rodiny pri sv. omšiach bude obnovenie manželských 

sľubov a požehnanie rodín. Preto by bolo dobré, keby manželia sedeli spolu. 



 Spovedanie v tomto týždni : Vasiľov – utorok od 16.00 hod. do sv. omše;    
       Babín – piatok 8.00 hod.; 16.00 hod. – 16.45 hod. 

 OHLÁŠKY 

Sviatosť manželstva chcú prijať: 

Dušan TOMČÍK, syn Ferdinanda a Ľudmily rod. Kytkovej, narodený – Dolný Kubín 
a bývajúci – Vasiľov 

a Daniela BARANIAKOVÁ, dcéra Júliusa a Anny rod. Gočálovej, narodená – Dolný Kubín 
a bývajúca – Vasiľov 

  Ohlasujú sa 2. raz 

Kto by vedel o nejakej manželskej prekážke, je to povinný ohlásiť na farskom úrade. 

 Tento rok budem požehnávať len nové domy. Prihlásiť sa treba v sakrestii.  Keďže je rok 
rodiny, počas celého roka, miesto koledy cez Vianoce, chcem navštíviť rodiny, kde 
potom môžem požehnať dom a aj jeho obyvateľov. Chcem pobudnúť s rodinou trochu 
dlhšie nielen tých 5 či 10 minút ako pri kolede na Vianoce.  

 Upratovanie kostola: Babín :  č.d. 330  - 344 

          Vasiľov: Ľudmila Michalčíková, Júlia Bakaľová, Tatiana Kotúľová, 
    Elena Vošková, Miroslava Hnojčíková, Edita Vošková   

 Želám Vám radostné prežívanie  nedele a požehnanie do nového týždňa! 

 

 

 

 

 

Želám Vám radostné prežívanie  nedele a požehnanie do Nového roka ! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



KRESŤANSKÁ RODINA, BUĎ CESTOU JEŽIŠOVI                     

DO SŔDC NAŠICH DETÍ ! 

Z hlasu volajúceho na púšti, z výziev sv. Jána Krstiteľa, je jasné, že Pán Ježiš ne-
vyhnutne potrebuje cestu, aby mohol prísť k nám. „Chodil po celom okolí Jordána a 
hlásal krst pokánia na odpustenie hriechov, ako je napísané v knihe rečí proroka Iza-
iáša: „Hlas volajúceho na púšti: „Pripravte cestu Pánovi, vyrovnajte mu chodníky! Každá 
dolina sa vyplní a každý vrch a kopec zníži. Čo je krivé, bude priame, a čo je hrboľaté, 
bude cestou hladkou. A každé telo uvidí Božiu spásu.“ (Lk 3, 3-6) 

Cesta, po ktorej prišiel Pán Ježiš na svet pred viac ako dvetisíc rokmi má svoje 
vlastné meno: RODINA. Treba to v prvom rade rozumieť o Svätej nazaretskej rodine 
Panny Márie a svätého Jozefa. Bola to tá najschodnejšia a najkvalitnejšia cesta, ktorú 
Božia prozreteľnosť vybudovala pre Vykupiteľa sveta. Nepoškvrnená Panna bola ces-
tou bez hrbolcov, ozaj vyrovnaný chodník, o akom hovoril prorok Izaiáš. Ježiš po tejto 
dobrej ceste prišiel na túto zem pre nás, pre celé ľudské pokolenie. Sme neskonale 
vďační za jeho príchod, ale aj za samotnú cestu pre Božieho Syna, ktorou bola Svätá 
rodina. 

Lenže Pán Ježiš neprišiel na svet preto, aby zostal uzamknutý v Nazaretskej ro-
dine, izolovaný od okolitého sveta, ďaleko od generácii ľudského pokolenia. On prišiel 
cez Svätú rodinu k všetkým ľuďom všetkých čias. Prišiel aj medzi nás a k nám, aby 
sme mali život a mali ho v hojnosti. On chce prísť ku každému človekovi, čo prichádza 
na tento svet. Preto potrebuje zasa cestu, po ktorej by mohol zostúpiť ku každej ľud-
skej osobe. Tou „novou“ cestou Ježiša k človekovi je opäť rodina. Každá kresťanská 
rodina sa podľa vzoru Nazaretskej rodiny stáva cestou, po ktorej prichádza Ježiš 
k novým pokoleniam, ktoré z ľudskej rodiny pochádzajú.  

Aj my sme stretli Ježiša v našej rodine. Ako k nám prišiel Ježiš cez našu rodinu, 
cez vieru našich rodičov, ktorí nás dali pokrstiť a poučili vo viere, tak chce 
prichádzať prostredníctvom našich rodín do sŕdc našich detí. Každá kresťanská 
rodina má nezastupiteľné miesto v novej evanjelizácii. Aj pred dverami vašej rodiny 
stojí Pán a hovorí: «Hľa, stojím pri dverách a klopem. Kto počúvne môj hlas a otvorí 
dvere, k tomu vojdem a budem s ním večerať a on so mnou» (Zjv 3, 20). Tak ako pri 
svojom putovaní cestami Svätej zeme Ježiš vchádzal do domov jej dedín, aj dnes 
prechádza ulicami našich miest a chce vstúpiť do dnešných rodín a vojsť do sŕdc ich 
detí. 

Kresťanská rodina je cestou Ježiša Krista k deťom, ktoré sa v nej narodia. Keby 
táto cesta nebola schodná, ale hrboľatá, plná výmoľov a dier hriechu, Ježiš by  po nej 
nemohol zostúpiť do sŕdc detí. Nové generácie detí a mládeže pochádzajúce 
z kresťanských rodín by zostali bez Ježiša.  

Hlas volajúceho na púšti tohto dnešného sveta „Pripravte cestu Pánovi, vyrovnajte 
mu chodníky! Každá dolina sa vyplní a každý vrch a kopec zníži. Čo je krivé, bude 
priame, a čo je hrboľaté, bude cestou hladkou.“ (Lk 3, 3-6) treba rozumieť ako výzvu 
pre všetky kresťanské rodiny k duchovnej obnove kresťanského rodinného života. 
Treba nám z rodinného života odstrániť pohoršenia maličkých, ľahostajnosť, hriech, 
najmä hriech zabúdania na Boha, aby sa rodina stala schodnou cestou pre Ježiša do 
sŕdc detí, ktoré sa v nej narodili a ešte narodia.                                

Mons. Pavol Janáč 



SVÄTÁ RODINA – ŠKOLA VIERY, NÁDEJE A LÁSKY 

Svätá rodina: Ježiš, jeho matka Mária a pestún svätý Jozef, žili v Nazarete v dome postavenom 
pravdepodobne zo skál. Taká bola v tom čase architektúra. Ich domček sa v ničom nelíšil od ostatných 
obydlí ľudí ich spoločenského postavenia. Patrili k chudobným v spoločnosti, preto aj dom bol chu-
dobný, jednoduchý. Predsa len ich dom v Nazarete, na rozdiel od ostatných obydlí, mal okrem viditeľ-
ného tvaru a podoby aj neviditeľnú duchovnú architektúru. Ich domov, v ktorom bývali, bol postavený 
z troch základných stavebných prvkov: z viery, nádeje a lásky. 

Viera, nádej a láska boli vlastne tri duchovné rozmery nazaretského domova Svätej rodiny. Viera 
bola základom, nádej smerovaním a láska obsahom ich pozemského domova; tri dimenzie ich rodinného 
života.  

O viere Panny Márie vydávajú svedectvo posvätné texty evanjelia. Jej vieru objavujeme najmä v 
udalosti zvestovania, keď na posolstvo anjela Gabriela odpovedá veľkodušným a rozhodným: „Hľa, 
služobnica Pána, nech sa mi stane podľa tvojho slova.“(Lk 1, 37) Máriin postoj viery odkrýva zároveň aj 
podstatu viery, hovorí, čo znamená veriť v Boha. Je to jednoznačné „áno“ Bohu, poslušnosť Božej vôli. 
Na kvalitu Máriinej viery poukazuje chváloreč Alžbety: „A blahoslavená je tá, ktorá uverila, že sa 
splní, čo jej povedal Pán.“ (Lk 1,45) O viere svätého Jozefa môžeme len tušiť. Keby nebol býval mužom 
viery, sotva by ho bol Boh poctil takou úlohou, aby bol strážcom Svätej rodiny a domnelým otcom Bo-
žieho Syna na zemi.  

Nádej je druhý rozmer pozemského domova Svätej rodiny. Nádej, ako radostné očakávanie splne-
nia Božích prisľúbení, ako bezhraničná dôvera v Boha a v jeho plán spásy. Mária dala zaznieť tejto ná-
deji svojho srdca, keď vyriekla svoje Magnificat – Velebí moja duša Pána. „Ujal sa Izraela, svojho 
služobníka, lebo pamätá na svoje milosrdenstvo, ako sľúbil našim otcom, Abrahámovi a jeho potomstvu 
naveky." (Lk 1, 55) 

A čo povedať o láske, ktorá napĺňala srdce Matky krásneho milovania i srdce svätého Jozefa?! 
Láska bola ich dýchaním, obsahom všetkého, čo robili pre Ježiša. V Nazaretskej rodine bola naozaj vo 
všetkom láska. V nej skutočne bývala a žila vtelená Božia láska – Ježiš Kristus. 

Všetky rodiny na svete by mali vstúpiť do domu v Nazarete, do školy viery, nádeje a lásky. To, čo v 
skutočnosti robí rodinu kresťanskou, sú práve tieto tri základné životné prejavy: viera, nádej a láska. 

Kresťanská rodina je v prvom rade taká rodina, ktorá žije z viery. Čo znamená a aké miesto má 
viera v živote rodiny? Rodina žije vierou, ak v jej strede prvé miesto patrí Bohu. Veriaca rodina nežije 
len prítomnému času, ale má zameranie na večný život. Preto okrem pozemských a časných záujmov, 
ako je zabezpečovanie každodenných životných potrieb, chleba, oblečenia, bývania, túži aj po duchov-
ných hodnotách. Vyhľadávanie hodnôt ducha je súčasťou každodenného úsilia celej rodiny. Viera v ro-
dine, to je aj rešpektovanie Božieho poriadku, úprimná snaha riadiť sa Božou vôľou a zachovávať jeho 
prikázania. Viera v kresťanskej rodine je aj živá a stála prítulnosť k Cirkvi a mnohoraké väzby 
prepojenia na jej život: bohoslužobný, sviatostný, modlitbový, apoštolský. 

Druhým hlavným znakom kresťanského života rodiny je nádej. Rodina žije nádejou, ak bezhranične 
dôveruje v Boha a počíta s jeho pomocou. Kresťanská rodina sa nespolieha iba sama na seba a na svoje 
schopnosti. Žiť kresťansky znamená vedieť sa vo všetkých situáciách a podujatiach rodinného života 
spoľahnúť na Boha a dôverovať jeho láske. Keď sa kresťanskej rodine dobre darí, vie Bohu za všetky 
jeho dobrodenia ďakovať. V čase skúšok a kríža zasa trpezlivo znáša telesné i duchovné trápenia a 
počíta s Božou pomocou a jeho požehnaním. Nádej v rodine znamená preniesť na Boha všetky svoje 
starosti a žiť vo vedomí Božej prozreteľnosti. Výrazom takejto nádeje je modlitba v rodine. Rodina, 
ktorá žije nádejou, považuje modlitbu za každodennú súčasť svojho života. Domáca rodinná modlitba 
živí túto nádej a dôvera v Boha sa v modlitbe utvrdzuje. 

Tretím hlavným znakom kresťanskosti rodiny je láska. Kresťanská rodina je hlavne vtedy kresťan-
skou, ak sa v nej žije láskou. Láska je podstatný prvok, bez ktorého nemôže byť reč o kresťanskej 
rodine. Je to láska kvalifikovaná, láska nadprirodzená, ktorou sa členovia rodiny milujú v Bohu a pre 
Boha. O tomto najdôležitejšom znaku povedal Pán Ježiš tieto významné slová: „Podľa toho spoznajú 
všetci, že ste moji učeníci, ak sa budete navzájom milovať." (Jn 13,25) 

Viera, nádej a láska sú hlavné znaky podobnosti našich rodín so Svätou rodinou Ježiša, Márie a Jo-
zefa. Sú to najdôležitejšie hodnoty pre rodinný život. Dávajú zmysel a vnútorný rozmer rodinnému ži-
votu. Od ich stupňa a kvality sa v priamej úmere odvodzuje aj kvalita kresťanskej rodiny. 

Z knihy: Mons. Pavol Janáč, Kresťanská rodina v škole Nazareta, 2006 


