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  RROOKK  ZZAASSVVÄÄTTEENNÉÉHHOO  ŽŽIIVVOOTTAA  --  RREEHHOOĽĽNNÍÍKKOOVV  

RRookk  mmooddlliittiieebb  zzaa  kkrreessťťaannsskkéé  rrooddiinnyy  vv  nnaaššoomm  bbiisskkuuppssttvvee  

Týždeň  35. DNES: 21. NEDEĽA „CEZ ROK“ 24. 8. 2015 – 30. 8. 2015 

Farský kostol Zoslania Ducha Svätého Babín  

DEŇ LITURGICKÝ KALENDÁR ÚMYSEL SV. OMŠE ČAS SV. 
SPOVEĎ 

INÉ PODUJATIE 

PONDELOK 
  24. 8. 15 

SV. BARTOLOMEJ, APOŠTOL, 
SVIATOK 

 + Mária Gáborová 

(30.deň) 
18.00 17.30 

  

UTOROK 
  25. 8. 15 

SV. JOZEF KALAZANSKÝ, KŇAZ, 
ĽUBOVOĽNÁ SPOMIENKA 

 
 

  

STREDA 
   26. 8. 15 

FÉRIA Poďakovanie za dar života 
– Mária 18.00 17.30  

ŠTVRTOK 
    27. 8. 15 

 SV. MONIKA, 
 SPOMIENKA 

 
   

PIATOK  
    28. 8. 15 

SV. AUGUSTÍN, BISKUP A UČITEĽ 

CIRKVI. SPOMIENKA 
+ rod. Gáborova, Ondrej Ze-
menčík, František Babinský 18.00 17.30 

 

SOBOTA   
   29. 8. 15 

MUČENÍCKA SMRŤ SV. JÁNA 

KRSTITEĽA, SPOMIENKA   
  

NEDEĽA 
   30. 8. 15 

DVADSIATA DRUHÁ 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 
  24. 8. 15 

SV. BARTOLOMEJ, APOŠTOL, 
SVIATOK 

 
   

 

UTOROK 
  25. 8. 15 

SV. JOZEF KALAZANSKÝ, KŇAZ, 
ĽUBOVOĽNÁ SPOMIENKA 

+ rod. Zemenčíkova, 
Kotúľova 18.00    

  

STREDA 

   26. 8. 15 

FÉRIA  
 

  

ŠTVRTOK 
    27. 8. 15 

 SV. MONIKA, 
 SPOMIENKA 

+ Bernardeta 

Kramarčíkova 
18.00 17.30 

 

PIATOK  
    28. 8. 15 

SV. AUGUSTÍN, BISKUP A UČITEĽ 

CIRKVI. SPOMIENKA 
 

  
 

SOBOTA   
   29. 8. 15 

MUČENÍCKA SMRŤ SV. JÁNA 

KRSTITEĽA, SPOMIENKA 
+ Pavol a Helena 
Michalčíková a rodičia 18,00 17.30 

 

NEDEĽA 
   30. 8. 15 

DVADSIATA DRUHÁ NEDEĽA 

„CEZ ROK“ 
Na úmysel 8.30 

  

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

chce osobne zúčastniť nech sa zapíše na priloženom hárku. Z dekanátu pôjdu autobusy podľa počtu 

prihlásených.  

 Upratovanie kostola:   Babín :    č. d.  398 - 47    
                        Vasiľov: Valéria Škombárová, Antónia Vošková, Marta Zemenčíková, 

                          Katarína Tomčíková, Lucia Kytková, Mária Kotúľová   

 Sviatosť manželstva chcú prijať: 

    Bystrík  BACULÁK, syn Bystríka a Moniky rod. Tomaštíkovej, narodený – Trstená a bývajúci – Klin 

     a Jana POLEČOVÁ, dcéra Jozefa a Anny rod. Janidžárovej, narodená – Dolný Kubín a bývajúca – Babín 

  Ohlasujú sa 1. raz 
    Martin  FORGÁČ, syn Petra a Jany rod. Kráľovej, narodený – Dolný Kubín a bývajúci – Dolný Kubín 

     a Miroslava JANIDŽÁROVÁ, dcéra Jána a Emílie rod. Kurčinovej, narodená – Dol. Kubín a býv.   - Babín 

  Ohlasujú sa 1. raz 

    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 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  PPRRAAVVEEJJ  ĽĽUUDDSSKKEEJJ  LLÁÁSSKKYY    

Svätá rodina v Nazarete bola priestorom lásky. V jej domove sa podivuhodným spôsobom na 

jednom mieste stretli dva typy lásky vo svojej plnosti: Božia láska i ľudská láska. 

Božia láska je spôsob jestvovania Boha, život Najsvätejšej Trojice. Táto Božia láska sa tajom-

stvom vtelenia Božieho Syna sprítomnila v osobe Ježiša Krista. On sám je vtelená Božia láska. Pán 

Ježiš zvláštnym nadprirodzeným darom Božej milosti dal Panne Márie a svätému Jozefovi podiel na 

trojičnej láske, na výmene večnej lásky, ktorá je medzi Otcom, Synom a Duchom Svätým. K účasti 

na Božej láske sme povolaní všetci. Svätý apoštol Pavol napísal: „Božia láska je rozliata v našich 
srdciach skrze Ducha Svätého, ktorého sme dostali.“ (Rim 5, 5) 

Nazaretská rodina bola opravdivým priestorom aj ľudskej lásky. Panna Mária a svätý Jozef, ako 

aj Pán Ježiš vo svojej ľudskej prirodzenosti, mali uspôsobené srdcia aj pre ľudskú lásku, t.j. takú, 

ktorou sa medzi sebou môžu a majú milovať ľudia. Táto ich vzájomná ľudská láska bola milosťou 

povýšená do nadprirodzenej úrovne, pretože sa milovali v Bohu a pre Boha. Práve preto prišiel Pán 

Ježiš na svet, aby posvätil ľudskú lásku a zapojil ju do výmeny Božej lásky v Najsvätejšej Trojici. 

Ak by sme chceli hlbšie poznať lásku v Svätej rodine, stačí sa zahĺbiť na textom svätého apoš-

tola Pavla, ktorý napísal o atribútoch pravej ľudskej lásky v Prvom liste Korinťanom: „Láska je tr-
pezlivá, láska je dobrotivá; nezávidí, nevypína sa, nevystatuje sa, nie je nehanebná, nie je sebecká, 
nerozčuľuje sa, nemyslí na zlé, neteší sa z neprávosti, ale raduje sa z pravdy. Všetko znáša, všetko 
verí, všetko dúfa, všetko vydrží. Láska nikdy nezanikne.“ (1Kor 13, 4-8) 

V každom človekovi je hlboko zakorenená schopnosť a túžba milovať. Táto schopnosť je dvoj-

stranná. Človek túži milovať, a zároveň chce byť milovaný. Chce mať rád, ale chce, aby ho aj mali 

radi. Najbezprostrednejším priestorom na uskutočňovanie a rozvíjanie tejto ľudskej túžby po 

láske je práve rodina. 

V rodine nachádzajú v prvom rade dobrodenia lásky manželia. Vzájomná láska manželov je 

bezpochyby jedno z najväčších dobrodení rodiny pre človeka. Ona je zdrojom a prameňom množ-

stva ďalších dobrodení, ktoré majú podiel na tvorbe ľudského šťastia. 

Láska rodičov k deťom a detí voči rodičom je druhým základným vyjadrením a formou ľudskej 

lásky. Aj táto forma lásky sa naplno uskutočňuje a prežíva v priestore rodiny. Čo môže byť krajšie, 

obohacujúcejšie, obšťastňujúcejšie nad vedomie, že nás milujú deti, alebo, že nás milujú rodičia?! 

V kresťanskej rodine sa uskutočňuje a prežíva aj bratská láska v pravom a plnom slova zmysle. 

To je láska medzi súrodencami. O nej vydáva krásne svedectvo Sväté písmo slovami žalmu: „Aké je 
dobré a milé, keď bratia žijú pospolu.“ (Ž 133, 1) 

Napokon, v rodine sa prežíva a uskutočňuje láska v podobe priateľstva všetkých voči všetkým. 

Láska priateľstva môže jestvovať aj mimo rodiny, ale v rodine má svoje najpôvodnejšie miesto a 

uplatnenie. Láska priateľstva spočíva v dôvernom spoločenstve osôb, vo vnútornom zblížení a v 

bezhraničnej oddanosti jedných voči druhým. Dobrodenie lásky z priateľstva môže byť na všet-

kých rovinách rodinného spolužitia: medzi manželmi, medzi deťmi a rodičmi, medzi synom a otcom, 

dcérou a matkou, medzi súrodencami. Priateľstvo v rodine násobí a upevňuje putá lásky, na ktorých 

je rodina postavená. 

Svätá rodina z Nazareta nás inšpiruje všestranne sa usilovať o to, aby naša ľudská láska v ro-

dine bola vždy motivovaná Božou láskou a z nej čerpala aj silu ku každodenným skutkom lásky je-

den voči druhému.  

Človek v rodine nachádza lásku a má ju možnosť aj dávať. V rodine sa učí milovať a v nej človek 

aj z lásky maturuje. Akým dobrodením je pre každého láska, takým je aj sama rodina. V rodine je 

človek milovaný a v nej aj miluje. Preto je rodina vždy záležitosťou nášho srdca. 

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


