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  RROOKK  ZZAASSVVÄÄTTEENNÉÉHHOO  ŽŽIIVVOOTTAA  --  RREEHHOOĽĽNNÍÍKKOOVV  
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Týždeň  34. DNES: 20. NEDEĽA „CEZ ROK“ 17. 8. 2015 – 23. 8. 2015 

Farský kostol Zoslania Ducha Svätého Babín  

DEŇ LITURGICKÝ KALENDÁR ÚMYSEL SV. OMŠE ČAS SV. 
SPOVEĎ 

INÉ PODUJATIE 

PONDELOK 
  17. 8. 15 

FÉRIA + Milan Ištván (30. deň) 
18.00 17.30 

  

UTOROK 
  18. 8. 15 

FÉRIA  
 

  

STREDA 
   19. 8. 15 

SV. JÁN EUDES, KŇAZ, 
ĽUBOVOĽNÁ SPOMIENKA 

+ Monika Lipničanová 
18.00 17.30  

ŠTVRTOK 

    20. 8. 15 

 SV. BERNARD, OPÁT A  UČITEĽ 

CIRKVI,  SPOMIENKA 
 

   

PIATOK  
    21. 8. 15 

SV. PIUS X., PÁPEŽ, SPOMIENKA + Pavol, Mária, Ľudovít, Fer-
dinand, rGajarska,Malovcova 18.00 17.30 

 

SOBOTA   
   22. 8. 15 

PANNA MÁRIA KRÁĽOVNÁ, SPOMIENKA 
SOBÁŠNA SV. OMŠA 15.00 

 MALOVEC – 

     JANIDŽÁROVÁ 

NEDEĽA 

   23. 8. 15 
DVADSIATA PRVÁ 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 
  17. 8. 15 

FÉRIA  
   

 

UTOROK 
  18. 8. 15 

FÉRIA + rod. Kotúľova a Kupčova 
18.00 17.30 

  

STREDA 

   19. 8. 15 

SV. JÁN EUDES, KŇAZ, 
ĽUBOVOĽNÁ SPOMIENKA 

 
 

  

ŠTVRTOK 

    20. 8. 15 

 SV. BERNARD, OPÁT A  UČITEĽ 

CIRKVI,  SPOMIENKA 
+ rod. Žofajova 

8.00 7.30 
 

PIATOK  
    21. 8. 15 

SV. PIUS X., PÁPEŽ, SPOMIENKA  
  

 

SOBOTA   

   22. 8. 15 

PANNA MÁRIA KRÁĽOVNÁ, SPOMIENKA + Ján a Anton Špaglík 
a rodičia  18,00 17.30 

 

NEDEĽA 

   23. 8. 15 
DVADSIATA PRVÁ NEDEĽA 

„CEZ ROK“ 
Na úmysel 8.30 

  

Oznamy  
  Národný pochod za život – v septembri – plagát na nástenke. ( 20. septembra – Bratislava ) 

 Upratovanie kostola:   Babín :    č. d.    39 - 397 

                        Vasiľov: Alena Kotúľová, Magda Škombárová, Darina Vošková, 
                                                      Alena Zemenčíková, Mária Jurkyová, Ľudmila Kotúľová   

 Sviatosť manželstva chcú prijať: 

     Martin ŽUFFA, syn Dušana a Ľudmily rod. Tomčíkovej, narodený – Dolný Kubín a bývajúci – Trstená 

     a Mária PALOVČÍKOVÁ, dcéra Františka a Márie rod. Brníkovej, Narodená – Dol.Kubín a býv.- Babín 

  Ohlasujú sa 1. raz 

     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 3. 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  SSLLUUŽŽBBYY  ŽŽIIVVOOTTUU    

Svätá rodina mala výnimočné postavenie v Božom pláne spásy. Jej úlohou bol poslúžiť Kristovi, ktorý je 
Život, aby prišiel na tento svet. Panna Mária i Svätý Jozef dali všetko do služieb tomuto Životu. Sú príkla-
dom pre všetky rodiny na svete, ako slúžiť životu, ako život chrániť a ho rozvíjať. 

Panna Mária stála v službách životu predovšetkým svojím materstvom. Počala a porodila Božieho Syna a 
starala sa oň ako opravdivá matka. Živila ho, chránila a materinskou láskou a výchovou sa pričiňovala a jeho 
dozrievanie. Svätý Jozef vykonával úlohu starostlivého otca. O Ježišov život sa staral hlavne svojou 
každodennou prácou, ktorou zabezpečoval pre Nazaretskú rodinu chlieb a všetky ostatné životné potreby. 
Chránil Ježiša pred všetkými ohrozeniami života, najmä v nebezpečenstve, ktoré mu hrozilo zo strany 
Herodesa. Evanjelium o tom vydáva svedectvo. Po odchode Mudrcov„sa Jozefovi vo sne zjavil Pánov anjel a 
povedal: „Vstaň, vezmi so sebou dieťa i jeho matku, ujdi do Egypta a zostaň tam, kým ti nedám vedieť, lebo 
Herodes bude hľadať dieťa, aby ho zmárnil.“ On vstal, vzal za noci dieťa i jeho matku a odišiel do Egypta. 
Tam zostal až do Herodesovej smrti, aby sa splnilo, čo povedal Pán ústami proroka: „Z Egypta som povolal 
svojho syna.“(Mt 2, 13-15) 

Služba životu patrí medzi najvznešenejšie úlohy každej rodiny. Ide o jej najpôvodnejšie poslanie: vzbu-
dzovať život, chrániť ho a rozvíjať. Túto úlohu rodiny možno rozčleniť na niekoľko aspektov. Prvým je 
otázka plodivej lásky manželov a problémy s ňou spojené.  

Druhý vatikánsky koncil učí, že „manželstvo a manželská láska sú svojou povahou zamerané na plodenie a 
výchovu potomstva. Isteže deti sú najvzácnejším darom manželstva a najviac prispievajú            k dobru sa-
mých rodičov. Boh sám, ktorý povedal: „Nie je dobre byť človeku samotnému“ (Gen 2,18) a ktorý „od po-
čiatku stvoril ľudí ako muža a ženu“ (Mt 19,4), chcejúc im dať osobitnú účasť na svojom stvoriteľskom 
diele, požehnal mužovi a žene slovami: „Ploďte sa a množte“ (Gen 1,28). Teda správne udržovaná manželská 
láska a celý z nej vyplývajúci spôsob rodinného života bez zanedbania ostatných cieľov manželstva smeruje 
k tomu, aby boli manželia ochotní odvážne spolupracovať s láskou Stvoriteľa a Spasiteľa, ktorý ich pro-
stredníctvom stále rozširuje a obohacuje svoju rodinu. 

Manželia vedia, že v úlohe životadarcov a vychovávateľov - a to treba pokladať za ich vlastné poslanie - 
sú spolupracovníkmi a sťaby tlmočníkmi lásky Boha Stvoriteľa.“ (Gaudium et spes, 50) 

Čistota manželského spolužitia vedie manželov, aby svoju manželskú lásku uplatňovali v súlade s úmyslami 
Stvoriteľa. (Porov. Pavol VI., Encyklika Humanae vitae, čl. 11-12)  

Zabraňovanie počatiu - antikoncepcia, a ešte viac riešenie plánovaného rodičovstva umelým potratom, je 
v príkrom rozpore s Božím zákonom. Takéto počínanie ohrozuje celkové dobro rodiny. Rodičia, keď počali 
život, už nemajú právo o ňom rozhodovať, ale sú iba služobníkmi tohoto nového života. (Porov. Familiaris 
consortio, čl. 28-35)  

Spolu so službou životu súvisí právo a povinnosť rodičov vychovávať dieťa. Deklarácia Druhého vatikán-
skeho koncilu o výchove Gravissimum educationis o tom hovorí tieto významné slová: „Keďže rodičia dali ži-
vot svojim deťom, viaže ich veľmi vážna povinnosť poskytnúť svojmu potomstvu aj výchovu. Preto ich treba 
mať za prvých a hlavných vychovávateľov svojich detí. Táto ich výchovná úloha je taká dôležitá, že ak 
chýba, len ťažko ju možno nahradiť. Rodičia majú totiž utvoriť rodinné ovzdušie, preniknuté láskou a úctou 
k Bohu a ľuďom, ktoré napomáha úplnú osobnú a spoločenskú výchovu detí. Rodina je teda prvou školou spo-
ločenských čností, ktoré sú potrebné každému spoločenstvu.“ (Gravissimum educationis, 3) 

Medzi prvoradé úlohy rodičov v rámci služby životu je aj ich povinnosť chrániť dieťa pred rozličnými 
ohrozeniami tela alebo duše. Dieťa je ohrozené nielen vtedy, keď sa mu nedostávajú materiálne hodnoty, 
ale aj vtedy, keď mu nedávame hodnoty ducha. Za najvážnejšie ohrozenie dieťaťa v našej dobe treba pova-
žovať mravné a duchovné ohrozenie. Má dve základné podoby. Prvá je, že sa dieťaťu nedostávajú 
nevyhnutné duchovné a mravné dobrá, pomocou ktorých sa môže rozvíjať v šľachetného a zrelého človeka. 
Druhou podobou ohrozenia dieťaťa je problém pohoršenia detí. Pohoršenie je jav, keď dospelí robia zlo 
pred očami detí. Mravné zlo, ktorého sa dopúšťajú dospelí pred tvárou dieťaťa, je ako zhubný agresor, 
ktorý ničí v základoch jeho mravnosť a opravdivú ľudskosť. Sväté písmo tento zločin pohoršenia dáva na ro-
veň vraždy človeka, je to duchovné zabíjanie a ubíjanie detskej duše. Na tento veľmi negatívny jav a 
najvážnejšie ohrozenie dieťaťa poukázal aj Ježiš Kristus v evanjeliu: „Ale pre toho, kto by pohoršil jedného 
z týchto maličkých, čo veria vo mňa, bolo by lepšie, keby mu zavesili mlynský kameň na krk a hodili ho do 
mora.“ (Mk 9,42) 

V našej dobe sme svedkami ešte aj iného strašného zločinu proti deťom, keď sa deti zneužívajú na det-
skú prostitúciu, na pornografiu a na šírenie nemravnosti v spoločnosti. K tomu treba ešte zarátať aj neľud-
ské vykorisťovanie detí, ktoré jestvuje v mnohých krajinách sveta, najmä v rozvojových krajinách. Osobitne 
treba spomenúť ohrozenie detí liberálnym prístupom k otázke plánovaného rodičovstva, keď sa nenarode-
ným deťom uberá právo na život a krutosť rodičov im zabráni vôbec narodiť sa.  

Ako Panna Mária a svätý Jozef boli pre Ježiša živiteľmi, učiteľmi  a strážcami jeho života, tak aj všetci 
rodičia majú byť služobníkmi života, ktorý im nebeský Otec zveril v ich potomstve. Obidvaja rodičia majú 
od Boha danú úlohu starať sa o život svojich detí a chrániť ho pred každým ohrozením. Jej uskutočňovaním 
sú akoby nástrojom     a predĺženou rukou lásky nebeského Otca k dieťaťu.  

 

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



 


