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Týždeň  33. DNES: 19. NEDEĽA „CEZ ROK“ 10. 8. 2015 – 16. 8. 2015 

Farský kostol Zoslania Ducha Svätého Babín  

DEŇ LITURGICKÝ KALENDÁR ÚMYSEL SV. OMŠE ČAS SV. 
SPOVEĎ 

INÉ PODUJATIE 

PONDELOK 
  10. 8. 15 

SV. VAVRINEC, DIAKON A MUČENÍK, 
SVIATOK 

+ rod. Stierankova, 

Vajzerova, Kurčinova 
18.00 17.30 

  

UTOROK 
  11. 8. 15 

SV. KLÁRA, PANNA,  SPOMIENKA  
 

  

STREDA 
   12. 8. 15 

SV. JANA FRANTIŠKA DE CHANTAL,  
REHOĽNÍČKA, ĽUB. SPOMIENKA 

+ Mária Babinská 
18.00 17.30  

ŠTVRTOK 
    13. 8. 15 

 SV. PONCIÁN, PÁPEŽ A HIPOLYT, 
KŇAZ, MUČENÍCI, ĽUB. SPOMIENKA 

 
   

PIATOK  
    14. 8. 15 

SV. MAXIMILIÁN MÁRIA KOLBE, 
KŇAZ A MUČENÍK, SPOMIENKA 

+ Jozef Babinský ( 30. 
deň) 18.00 17.30 

 

SOBOTA   
   15. 8. 15 

NANEBOVZATIE PANNY MÁRIE, 
SLÁVNOSŤ, PRIKÁZANÝ SVIATOK 

Na úmysel 

Za veriacich  

7.00 
   10.00 

  

NEDEĽA 
   16. 8. 15 

DVADSIATA NEDEĽA 

„CEZ ROK“ 

Na úmysel 

Za veriacich  

7.00 
   10.00 

  

Kostol sv. Jána a Pavla   Vasiľov  

DEŇ LITURGICKÝ KALENDÁR ÚMYSEL SV. OMŠE ČAS SV. 
SPOVEĎ 

INÉ PODUJATIE 

PONDELOK 
  10. 8. 15 

SV. VAVRINEC, DIAKON A MUČENÍK, 
SVIATOK 

 
   

 

UTOROK 
  11. 8. 15 

SV. KLÁRA, PANNA,  SPOMIENKA Poďakovanie za dar života 
č. d. 16 18.00 17.30 

  

STREDA 
   12. 8. 15 

SV. JANA FRANTIŠKA DE CHANTAL,  
REHOĽNÍČKA, ĽUB. SPOMIENKA 

 
 

  

ŠTVRTOK 
    13. 8. 15 

 SV. PONCIÁN, PÁPEŽ A HIPOLYT, 
KŇAZ, MUČENÍCI, ĽUB. SPOMIENKA 

+ Albín Voška, sestra 

Kamila a rodičia 
18.00 17.30 

 

PIATOK  
    14. 8. 15 

SV. MAXIMILIÁN MÁRIA KOLBE, 
KŇAZ A MUČENÍK, SPOMIENKA 

 
  

 

SOBOTA   
   15. 8. 15 

NANEBOVZATIE PANNY MÁRIE, 
SLÁVNOSŤ, PRIKÁZANÝ SVIATOK 

Na úmysel 
8,30  

 

NEDEĽA 

   16. 8. 15 
DVADSIATA NEDEĽA 

„CEZ ROK“ 
Na úmysel 8.30 

  

Oznamy  
 V sobotu je prikázaný sviatok Nanebovzatia Panny Márie. Sv. omše budú ako v nedeľu. 

 Odpustová slávnosť v Zákamennom bude na Kalvárii v sobotu 15.8. 2015 o 10,30 h. Celebruje nový 
pán farár v Zákamennom Cyril Hamrák. 

 Odpustová slávnosť v Bobrove – podľa programu na nástenke. 

 Upratovanie kostola:   Babín :    č. d.    28 - 38 

                        Vasiľov: Antónia Chyľová, Erika Hrubcová, Eneta Jurkyová, 

                                                      Božena Kušnieriková, Marta Gemeľová, Mária Jurkyová   
 Národný pochod za život – v septembri – plagát na nástenke. 

 Sviatosť manželstva chcú prijať: 

     Matúš MALOVEC, syn Petra a Viery rod. Gajarskej, narodený – Trnava a bývajúci – Ratkovce 

      a Jana JANIDŽÁROVÁ, dcéra Jozefa a Anny rod. Kubekovej, nar. – Dolný Kubín a bývajúca – Babín 

  Ohlasujú sa 2. raz 

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

 

 

 

Želám Vám radostné prežívanie  nedele a požehnanie do nového týždňa ! 



SSVVÄÄTTÁÁ  RROODDIINNAA  ––  ŠŠKKOOLLAA  UUSSKKUUTTOOČČŇŇOOVVAANNIIAA  BBOOŽŽIIEEHHOO  PPLLÁÁNNUU    

Život Svätej rodiny v Nazarete je výrečnou lekciou o veľkom Božom pláne, ktorý nazývame 
Božia prozreteľnosť. Vo svete, či ho chápeme ako vesmír – množinu všetkých vecí, ktoré jest-
vujú, alebo ako ľudstvo v jeho historickom trvaní, nejestvuje náhoda. Všetko má svoj zmysel 
a zameranie na cieľ. Nad všetkým sa uplatňuje neodvolateľný zákon Božej prozreteľnosti. Je 
to múdry plán lásky nebeského Otca, ktorým všetko riadi a usmerňuje k dobrému. Božia proz-
reteľnosť znamená aj to, že Boh sa stará o každého človeka a usmerňuje život každej ľudskej 
osoby.  

Súčasťou veľkého Božieho plánu lásky bola aj Svätá rodina. Na obzore dejín sa neobjavila 
náhodou, ale bola vopred pripravená v jeho plánoch. Najlepšie to dosvedčuje všetko, čo sa 
týka Panny Márie. V plánoch Božej prozreteľnosti sa mala stať matkou Božieho Syna, preto ju 
Boh uchránil od poškvrny dedičného hriechu už pri jej počatí. Pekne vyjadruje Boží zámer 
s Pannou Máriou Sväté písmo slovami: „Od večnosti som ustanovená, od počiatku, prv ako po-
vstal svet.“ (Pris 8, 23) 

Svätá rodina je príkladom pre všetky kresťanské rodiny a pre každého človeka, ako 
v slobode uskutočňovať Boží plán spásy. Panna Mária slobodne a veľkodušne odpovedá na po-
volanie naplňovať Boží plán spásy slovami: „Hľa, služobnica Pána, nech sa mi stane podľa tvojho 
slova.“ (Lk 1, 38) Celý život Nazaretskej rodiny je verným naplňovaním Božieho zámeru a je 
presiaknutý bezhraničnou dôverou v jeho prozreteľnú lásku.  

Každé manželstvo a rodina, ktorá z neho pochádza, sú tiež súčasťou veľkého Božieho plánu. 
Manželstvo a rodina nie sú produktom náhody, ani slepého osudu. „Samozrejme pochádzame od 
našich rodičov a sme ich deťmi, ale pochádzame aj od Boha, ktorý nás stvoril na svoj obraz a 
povolal nás, aby sme boli jeho deťmi. Z tohto dôvodu neexistuje na začiatku každej ľudskej 
bytosti náhoda, alebo osud, ale plán Božej lásky. A práve toto nám zjavil Ježiš Kristus, pravý 
Boží Syn a dokonalý človek. On vedel odkiaľ prišiel a kde všetci smerujeme: z lásky jeho Otca 
a nášho Otca.“ (Homília Benedikta XVI. vo Valencii 9. 7. 2006)  Len vo svetle tohto Božieho 
plánu možno objaviť a spoznať pravú hodnotu, dôstojnosť a zmysel manželstva a rodiny.  

Manželstvo a rodina sa zrodili v raji, keď Boh stvoril muža a ženu, požehnal ich a dal im po-
verenie k účasti na jeho stvoriteľskej láske. „Ploďte a množte sa a naplňte zem.“ (Gen 1,28) 
Prvotný hriech vážne poškodil a narušil túto ustanovizeň manželstva a rodiny. Kristus, ktorý 
prišiel všetko obnoviť, vykúpil aj manželstvo a rodinu. Svojou smrťou na kríži a Zmluvou, ktorú 
potvrdil svojou krvou, povýšil manželstvo na sviatosť. Tým sa manželstvo a rodina stali ná-
strojom Kristovej vykupiteľskej lásky vo svete. Sviatostné manželstvo je obrazom tej lásky, 
ktorou miluje Kristus Cirkev. „Manželia sú teda pre Cirkev ustavičnou pripomienkou toho, čo sa 
odohralo na kríži. Sú jeden pre druhého i pre deti svedkami spásy, na ktorej ich sviatosť robí 
účastnými.“ (Familiaris consortio, čl. 13) 

Manželstvo a rodina sa podľa múdreho a láskavého plánu nebeského Otca stalo nástrojom 
jeho lásky pri realizácii Božieho plánu spásy ľudského pokolenia. V tomto pláne lásky Boha 
Otca dostala rodina štyri základné úlohy, ako o nich hovorí Svätý Otec Ján Pavol II. v 
Apoštolskej exhortácii Familiaris consortio. Sú to tieto úlohy: utváranie osobného 
spoločenstva, služba životu, účasť na živote a poslaní Cirkvi a účasť na rozvoji spoločnosti.  

Pre veriacich je samozrejmé, že život v kresťanskom manželstve a rodine chápu ako naplňo-
vanie Božieho plánu spásy. Toto napĺňanie Božieho zámeru sa v praxi každodenného života 
uskutočňuje verným zachovávaním Božích prikázaní a bezhraničnou dôverou v jeho starostli-
vosť o nás. Niekedy nebeský Otec skúša našu dôveru, ale nikdy nás neskúša nad naše sily. Ak 
prídu na rodinu ťažkosti a problémy, neprestáva na nás myslieť a pomáhať nám. Svojou pred-
vídavosťou vie všetko použiť na dobré. Aj to, čo sa nám zdá niekedy nepríjemné a zlé, naprí-
klad živelné pohromy, choroby, utrpenia a nešťastia. Boh sám najlepšie vie, čo nám osoží a po-
máha k skutočnému šťastiu. Preto mu v každej životnej situácii neochvejne dôverujeme. Vždy 
konáme podľa jeho vôle. Tak s ním spolupracujeme a pričiňujeme sa o svoje šťastie.  

Kresťanská rodina podľa vzoru Svätej rodiny z Nazareta dôveruje Božej prozreteľnosti 
a ráta vždy s jeho starostlivou láskou. Vie, že Boh ju vždy a všade sprevádza svojím požehna-
ním a ochranou. Preto sa vždy v šťastí i nešťastí spolieha na jeho všemohúcu a prozreteľnú 
lásku. 

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

 


