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ROK ZASVÄTENÉHO ŽIVOTA - REHOĽNÍKOV
Rok modlitieb za kresťanské rodiny v našom biskupstve
Týždeň 18.

DNES: ŠTVRTÁ VEĽKONOČNÁ NEDEĽA

Farský kostol Zoslania Ducha Svätého
DEŇ
PONDELOK
27. 4. 15
UTOROK
28. 4. 15
STREDA
29. 4. 15
ŠTVRTOK
30. 4. 15
PIATOK
1. 5. 15
SOBOTA
2. 5. 15

LITURGICKÝ KALENDÁR

ŠTVRTOK
30. 4. 15
PIATOK
1. 5. 15
SOBOTA
2. 5. 15
NEDEĽA
3. 5. 15

ÚMYSEL SV. OMŠE

ČAS

SV.
SPOVEĎ

INÉ PODUJATIE

S V . P ETER C HANEL , KŇAZ
A MUČENÍK , ĽUB . SPOMIENKA
S V . K ATARÍNA S IENSKÁ ,
PANNA A UČITEĽKA C IRKVI ,
PATRÓNKA E URÓPY , SVIATOK
S V . P IUS V., PÁPEŽ ,

+ rod. Gaborova,
Juričákova, Lavorova

18.00

+ Ján, Jozef, Terézia
Škunta, Ondrej, Terézia

17.00

Na úmysel
Za veriavich

7.00
10.00

16.30

ĽUBOVOĽNÁ SPOMIENKA

S V . J OZEF , ROBOTNÍK ,
ĽUBOVOĽNÁ SPOMIENKA

S V . A TANÁZ , BISKUP A UČITEĽ
C IRKVI , SPOMIENKA
PIATA

VEĽKONOČNÁ
NEDEĽA

Kostol sv. Jána a Pavla

PONDELOK
27. 4. 15
UTOROK
28. 4. 15
STREDA
29. 4. 15

Babín

FÉRIA

NEDEĽA
3. 5. 15

DEŇ

27. 4. 2015 – 3. 5. 2015

Vasiľov

LITURGICKÝ KALENDÁR

ÚMYSEL SV. OMŠE

ČAS

SV.
SPOVEĎ

INÉ PODUJATIE

FÉRIA
S V . P ETER C HANEL , KŇAZ
A MUČENÍK , ĽUB . SPOMIENKA
S V . K ATARÍNA S IENSKÁ ,
PANNA A UČITEĽKA C IRKVI ,
PATRÓNKA E URÓPY , SVIATOK
S V . P IUS V., PÁPEŽ ,

+ Jozef
Mária

Zábeľ,

Milan,

18.00

16.30

ĽUBOVOĽNÁ SPOMIENKA

S V . J OZEF , ROBOTNÍK ,
ĽUBOVOĽNÁ SPOMIENKA

Poď. za 45 r. manž. Štefan
a Antónia

18.00

S V . A TANÁZ , BISKUP A UČITEĽ
C IRKVI , SPOMIENKA
PIATA

VEĽKONOČNÁ
NEDEĽA

Na úmysel

8.30

Oznamy:






Dnes je zbierka na seminár a bohoslovcov. Za milodary Pán Boh zaplať.
Tento týždeň je prvopiatkový. Spovedanie pred prvým piatkom bude v stredu aj v Babíne
aj vo Vasiľove od 16,30 hod. do 17.30 hod.
Tí, ktorí sa chcú zúčastniť na PÚTI RADIA LUMEN 9. mája t.r. v Krakove, nech sa zapíšu
v sakrestii. Je to 11. púť Rádia Lumen. Hlavný celebrant Mons. Bernard Bober, košický biskup.
Upratovanie kostola: Babín : č.d. 195 - 206
Vasiľov: Oľga Paľová, Anna Baraniaková, Anna Klimeková,
Margita Baraniaková, Ľudmila Hnojčíková, Helena Kršáková
Sviatosť manželstva chcú prijať:
Matúš Špagla, syn Augustína a Márie rod. Jurkyovej, narodený – Dolný Kubín a bývajúci- Vasiľov
a Gabriela Murinová, dcéra Benedikta a Anny rod. Cviligovej, nar. – Trstená a bývajúca – Or. Polhora
Ohlasujú sa 2. raz
Ivan Janiga, syn Ivana a Moniky rod. Kotúľovej, narodený – Dolný Kubín a bývajúci- Vasiľov
a Darina Bandíková, dcéra + Antona a Viery rod. Kekelákovej, nar. – Trstená a bývajúca – Rabča
Ohlasujú sa 1. raz
Kto by vedel o nejakej manželskej prekážke, je to povinný ohlásiť na farskom úrade.

Želám Vám radostné prežívanie nedele a požehnanie do nastávajúceho týždňa !

SVÄTÁ RODINA – ŠKOLA DOMÁCEHO POKOJA

Svätá rodina v Nazarete bola domovom pokoja. Chudobní obyvatelia nazaretského domu boli
bohatí na pokoj vo svojich srdciach aj medzi sebou. Niet sa čo čudovať, veď sa v ich dome
ubytoval Pokoj, ktorý prišiel z neba na zem. Takto označil apoštol Pavol Krista: „Veď on je náš
pokoj!“ (Ef 2,14)
Pán Ježiš prišiel na svet hlavne preto, aby priniesol ľuďom pokoj. Už pri Ježišovom
narodení zaznelo posolstvo o pokoji z úst anjela: „Sláva Bohu na výsostiach a na zemi pokoj
ľuďom dobrej vôle.“ (Lk 2, 14) Zaiste v najplnšej miere ním obdaroval svoju matku Pannu Máriu
a svojho pestúna svätého Jozefa, lebo boli ľuďmi tej najlepšej vôle. Obyvatelia Svätej rodiny
neboli len užívateľmi pokoja, ale aj jeho tvorcami a šíriteľmi medzi ľuďmi.
Rozlišujeme dva druhy pokoja, ktorý je ovocím Kristovho diela vykúpenia: vnútorný pokoj v
srdci a vonkajší pokoj v spoločenstve. Vnútorný pokoj srdca je stav človeka zmiereného s Bohom. Je to spokojnosť svedomia, radosť ducha, ktorú spôsobuje prítomnosť Ducha Svätého v
srdci. Medzi vnútorným pokojom v srdci a vonkajším pokojom v spoločenstve ľudí je priama závislosť. Zo srdca človeka sa pokoj prelieva aj do spoločenstva, v ktorom žije. Ťažko môže človek žiť v pokoji s inými ľuďmi, ak nemá pokoja vo vlastnom srdci. Pokoj srdca je prvá podmienka budovania pokoja v ľudskom spoločenstve.
Osobitnou podobou pokoja v spoločenstve ľudí je rodinný pokoj. Je to akoby duchovná
atmosféra rodiny, v ktorej môže rásť láska a rozvíjať sa život potomstva. Rodina pre svoj život a rozvoj potrebuje pokoj viac ako človek vzduch na dýchanie. Je to jedna z najväčších
hodnôt pozemského života pre človeka.
Slovom pokoj sa v rodine rozumie mnohotvárne duchovné dobro. Je to názov na označenie
mnohých skutočností. Vyjadrujeme ním priateľský vzťah členov rodiny jeden k druhému. Je to
aj pocit domova a šťastia v rodine. Pokoj v rodine nie je len neprítomnosť hašterenia, nenávisti, zvád a rodinných vojen. Je to hodnota, ktorá je ovocím vzájomnej lásky a uplatňovania
spravodlivosti v spolunažívaní členov rodiny. Pokoj sa tvorí, buduje, šíri. Hlavným príspevkom k
tvorbe rodinného pokoja je všetko dobro, ktoré vnášame do rodinného života.
Pokoj spolunažívania členov rodiny narušuje každé mravné zlo - hriech. Chrániť sa ho je
jedna z rozhodujúcich ciest k nadobúdaniu pokoja pre rodinu. Práve preto, že sme slabí a náchylní k zlému, často sa stáva, že urobíme chybu, že ublížime svojím správaním niekomu v
dome. Ak sa vyskytne v rodine zlo u niektorého člena domácnosti, nastupuje na scénu rodinného života znášanlivosť a odpúšťanie. Akou realitou je v rodine ľudská slabosť a náchylnosť
urobiť chybu, takou istou realitou rodinného života má byť znášanlivosť a ochota zmierovať
sa. Bez nej nie je možné v rodine uchrániť a rozvíjať pokoj. Svätý Pavol upozorňuje na túto
potrebu znášanlivosti a odpúšťania: „Znášajte sa navzájom a odpúšťajte si, ak by mal niekto
niečo proti druhému. Ako Pán odpustil vám, tak aj vy! Ale nad všetko toto majte lásku, ktorá je
zväzkom dokonalosti. A vo vašich srdciach nech vládne Kristov pokoj!" (Kol 3,13-15)
Pokoj v rodine, ako aj v celej ľudskej spoločnosti treba, považovať za zvláštny Boží dar. Pokoj sa nedá nikde na svete kúpiť v obchode. Možno sa oň pričiňovať len spoluprácou s Kristom.
V rodine je to najmä zachovávanie Božieho poriadku, z ktorého sa pokoj rodí. Ako iné Božie
dary, aj pokoj si možno a aj treba od Krista vyprosovať. Pán Ježiš ho svojim učeníkom prisľúbil ako svoj zvláštny dar: „Pokoj vám zanechávam, svoj pokoj vám dávam. Ale ja vám nedávam,
ako svet dáva.“ (Jn 14,27)

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

