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Týždeň  32. DNES: 18. NEDEĽA „CEZ ROK“ 3. 8. 2015 – 9. 8. 2015 

Farský kostol Zoslania Ducha Svätého Babín  

DEŇ LITURGICKÝ KALENDÁR ÚMYSEL SV. OMŠE ČAS SV. 
SPOVEĎ 

INÉ PODUJATIE 

PONDELOK 
  3. 8. 15 

FÉRIA Na úmysel č. 345 
18.00 17.30 

  

UTOROK 
  4. 8. 15 

SV. JÁN MÁRIA VIANNEY, KŇAZ, 
SPOMIENKA 

 
 

  

STREDA 
   5. 8. 15 

VÝROČIE POSVIACKY HLAVNEJ 

MARIÁNSKEJ BAZILIKY V RÍME,Ľ.S. 
+ Milan Matys 

18.00 17.30  

ŠTVRTOK 

    6. 8. 15 

PREMENENIE PÁNA, SVIATOK  
   

PIATOK  
    7. 8. 15 

SV. SIXTUS II., PÁPEŽ A JEHO 

SPOLOČNÍCI, MUČENÍCI 
+ rod. Matysova, Rošťákova, 
Spuchlákova, Štefan Kytka 17.00 

15.00-
16.30 

 

SOBOTA   
   8. 8. 15 

SV. DOMINIK, KŇAZ  
 

  

NEDEĽA 

   9. 8. 15 
DEVÄTNÁSTA 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 
  3. 8. 15 

FÉRIA  
   

 

UTOROK 
  4. 8. 15 

SV. JÁN MÁRIA VIANNEY, KŇAZ, 
SPOMIENKA 

+ František Hnojčík 
a rodičia František a Irena 18.00 17.30 

  

STREDA 

   5. 8. 15 

VÝROČIE POSVIACKY HLAVNEJ 

MARIÁNSKEJ BAZILIKY V RÍME,Ľ.S. 
 

 
  

ŠTVRTOK 

    6. 8. 15 

PREMENENIE PÁNA, SVIATOK + Martin, Ľubomír a Marta 

Maťaťová 
18.00 

16.30 – 

17.45 

 

PIATOK  
    7. 8. 15 

SV. SIXTUS II., PÁPEŽ A JEHO 

SPOLOČNÍCI, MUČENÍCI 
+ Peter, Žofia Kubaš a rod. 
Vincent, Mária Maťovčík 18.00  

 

SOBOTA   

   8. 8. 15 

SV. DOMINIK, KŇAZ Sobášna sv. omša 
15.00  

Maťovčík -     

Hnojčíková 

NEDEĽA 

   9. 8. 15 
DEVÄTNÁSTA NEDEĽA 

„CEZ ROK“ 
Na úmysel 8.30 

  

 Oznamy:   Spovedanie chorých: Babín v stredu od 9,00 h.; Vasiľov štvrtok od 9,00 h. 

 Spovedanie pred prvým piatkom:  Vasiľov – štvrtok od 16.30 h. do 17.45 h. 

                                                          Babín -piatok  od 9,00 hod.; popoludní od 15.00 h. do 16,30 h.  

 Upratovanie kostola:   Babín :    č. d.    20 - 27 
                        Vasiľov: Darina Jurkyová, Július Kytka, Jana Špaglová, 

                                                      Mária Jadroňová, Elena Jurkyová, Elena Maťovčíková 

  Program výročia smrti Božieho sluhu biskupa Jána Vojtaššáka: 

  – 4.8.2015 v Zákamennom, s programom od 13,00 h. do 16,00 h.;,  

  - 7.8.2015 vo výročný deň pohrebu – aktivita politických väzňov od13,00 h. do 15,00 h.; 

           -  9.8.2015 v Zákamennom za účasti diecézneho biskupa Mons. Štefana Sečku od. 14,00 h. do   
     17,45 h. ( Programy sú na nástenke.) Povzbudzujem zúčastniť sa týchto aktivít.  

 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 1. raz 
     Miroslav  MAŤOVČÍK, syn Františka a Heleny rod. Kubašovej, nar. – Dol. Kubín a bývajúci – Vasiľov 

     a Jana HNOJČÍKOVÁ, dcéra Jána a Eleny rod. Krivačkovej, nar. – Dol. Kubín a bývajúca –  Vasiľov 

  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  SSPPRRAAVVOODDLLIIVVOOSSTTII    

Spravodlivosť sa v Svätej nazaretskej rodine uplatňovala až v dvojakom význame. Biblický 
význam slova „spravodlivosť“ znamená stav človeka bez hriechu a v Božej milosti. Je výsled-
kom zvláštneho procesu Božieho milosrdenstva v našej duši, ktorý menujeme „ospravodlivenie“. 
Ospravodlivenie je najdokonalejším darom Božej lásky, zahŕňa v sebe odpustenie hriechov a 
spôsobuje, že sa stávame spravodliví a svätí v celom našom jestvovaní. Milosť ospravodlivenia 
je nezaslúžený Boží dar, ktorý nám dáva účasť na trojičnom Božom živote. 

V druhom význame slovo „spravodlivosť“ poznáme ako základnú mravnú čnosť. Spravodli-
vosť spočíva v stálej a pevnej vôli dať iným to, čo im patrí. Spravodlivosť voči Bohu nazývame 
„čnosť nábožnosti“. Práve túto čnosť spravodlivosti vyzdvihuje Sväté písmo na svätom Joze-
fovi, pestúnovi Pána Ježiša. „Jeho matka Mária bola zasnúbená s Jozefom: Ale skôr, ako by 
boli začali spolu bývať, ukázalo sa, že počala z Ducha Svätého. Jozef, jej manžel, bol človek 
spravodlivý a nechcel ju vystaviť potupe, preto ju zamýšľal potajomky prepustiť. Ako o tom 
uvažoval, zjavil sa mu vo sne Pánov anjel a povedal: „Jozef, syn Dávidov, neboj sa prijať Máriu, 
svoju manželku, lebo to, čo sa v nej počalo, je z Ducha Svätého. Porodí syna a dáš mu meno Je-
žiš, lebo on vyslobodí svoj ľud z hriechov.“ (Mt 1,18-21) 

Nazaretská rodina oplývala spravodlivosťou aj v zmysle svätosti pred Bohom, ale aj v 
zmysle čnosti, že každý jej člen konal spravodlivo a dával každému, čo mu patrí. Výrazom 
tejto ich spravodlivosti v konaní bola v nazaretskom dome aj každodenná práca, ktorou sa 
pričiňovali o spoločné dobro domácnosti. Keď sa Pán Ježiš stal dospelým, v duchu spravodli-
vosti a lásky sa zapojil aj do starostlivosti o domácnosť a prácou pomáhal zabezpečovať pre 
svoju Matku a pestúna každodenné životné potreby. 

Život kresťanskej rodiny je nemysliteľný bez uplatňovania zákona spravodlivosti v 
každodennom spolunažívaní členov domácnosti. Hlad a smäd rodiny po spravodlivosti, ktorý Pán 
Ježiš žiada v Ústavnom zákone Cirkvi, „Blahoslavení lační a smädní po spravodlivosti, lebo oni 
budú nasýtení“ (Mt 5,6), sa prejavuje dvojakým smerom.  

Smerom k Bohu je to túžba po ňom a po pravých duchovných hodnotách a tvorí základ nábo-
ženského života rodiny. Starosť rodiny o duchovné hodnoty má byť vyvážená s vyhľadávaním 
časných potrieb pre život. Rodina k svojmu životu potrebuje aj časné veci a hodnoty materiál-
neho rázu. Ale keďže človek nežije len z chleba (porov. Lk 4,4), rodina sa musí zaujímať a 
zhromažďovať aj duchovné a nebeské hodnoty, ktoré napomáhajú nábožnosť a spoločenstvo s 
Bohom. Spoločné dobro kresťanskej rodiny tvoria obidve kategórie hodnôt, aj hmotné aj du-
chovné. Možno povedať, že spoločné dobro rodiny tvoria členovia domácnosti modlitbou a prá-
cou a kladú ho na rodinný stôl, aby z neho mohli čerpať všetci obyvatelia domu.  

Uplatňovanie spravodlivosti v rodine ako mravnej čnosti zasa znamená, že sa všetci v rodine 
pričiňujú o spoločné dobro tak, ako z neho aj všetci čerpajú. Keď sú deti malé, najväčšiu časť 
rodinného dobra tvoria rodičia: otec a mama. Ale ako dorastajú, majú si privykať na rodinný 
stôl klásť hodnoty, ktoré sú schopné vytvoriť. Tak sa postupne vychovávajú v cite pre 
spravodlivosť a navykajú si nielen prijímať, ale aj dávať. Toto rozvíjanie citu pre spravodli-
vosť v rodine má nesmierny význame pre celú ľudskú spoločnosť. Spravodlivosť z rodiny sa 
tak potom prelieva aj do občianskej spoločnosti, v ktorej sa má uplatňovať ten istý zákon 
spravodlivosti. Ako v rodine, tak aj v spoločnosti má každý občan nielen právo zo spoločného 
dobra brať, ale aj povinnosť spoločné dobro tvoriť. 

V kresťanskej rodine spravodlivosť žiada, aby rodičia neuprednostňovali jedno dieťa pre 
druhým, ale aby sa správali k všetkým rovnako. Aj výchova detí je záležitosťou spravodlivosti. 
Deti majú na ňu nárok, a ak ju od rodičov nedostávajú, pácha sa na nich veľká nespravodlivosť. 
Podobne sa dotýka zákon spravodlivosti aj detí vo vzťahu k svojim rodičom. Sú vždy svojim 
rodičom dlžníkmi oprav- divej úcty a lásky. Spravodlivosť žiada, aby im pomáhali a aby sa o 
nich postarali v chorobe alebo v starobe. Tu najlepšie chápeme dobro spravodlivosti v rodine, 
ako sa vypláca spravodlivosť zachovávať a k nej vychovávať aj potomstvo. Spravodlivosť v ro-
dine sa bohato odmeňuje už aj tu na zemi, ako to potvrdzuje prísľub pripojený k štvrtému Bo-
žiemu prikázaniu. „Cti svojho otca a svoju matku, aby si dlho žil na zemi, ktorú ti dá Pán, tvoj 
Boh!“ (Ex 20,12) 

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


