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Týždeň  7. DNES: PIATA NEDEĽA  CEZ ROK  9. 2. 2015 – 15. 2. 2015 

Farský kostol Zoslania Ducha Svätého Babín 

DEŇ LITURGICKÝ KALENDÁR ÚMYSEL SV. OMŠE ČAS SV. 
SPOVEĎ 

INÉ PODUJATIE 

PONDELOK 
  9. 2. 15 

 FÉRIA + Janka, Ondrej, Helena, 
Rozália, Ondrej Babinský  17.00 16.30 

 

UTOROK 
  10. 2. 15 

SV. ŠKOLASTIKA, PANNA       

STREDA 

  11. 2. 15 

PREBLAHOSLAVENÁ PANNA MÁRIA 

LURDSKÁ – SVETOVÝ DEŇ  CHORÝCH 
+ Jozef Janidžár, r. 
Brnkaľákova, Janidžárova 17.00 16.30 

 

ŠTVRTOK 
  12. 2. 15 

FÉRIA     

PIATOK  
  13. 2. 15 

FÉRIA + Jozef Sťasnocha, Jozef 
Kurčina, rod. Kytkova 17.00 16.30 

  

SOBOTA   
  14. 2.  15 

SV. CYRIL, MNÍCH  A SV. METOD, 
BISKUP,  PATRÓNI EURÓPY 

 
 

  

NEDEĽA 
   15.  2. 15 

ŠIESTA NEDEĽA CEZ ROK Na úmysel 

Za veriacich 

  7.00 
10.00 

 14.00 pobožnosť 

Kostol sv. Jána a Pavla  Vasiľov  

DEŇ LITURGICKÝ KALENDÁR ÚMYSEL SV. OMŠE ČAS 
SV. 
SPOVEĎ 

INÉ PODUJATIE 

PONDELOK 

  9. 2. 15 

 FÉRIA  
 

  

UTOROK 
  10. 2. 15 

SV. ŠKOLASTIKA, PANNA Poďakovanie 60 rokov 
života - Helena 17.00 16.30 

 

STREDA 

  11. 2. 15 

PREBLAHOSLAVENÁ PANNA MÁRIA 

LURDSKÁ – SVETOVÝ DEŇ  CHORÝCH 
 

 
  

 

ŠTVRTOK 
  12. 2. 15 

FÉRIA + František, Júlia Fejová 

a Július Chyla 
17.00 16.30 

 

PIATOK  
  13. 2. 15 

FÉRIA  
 

  

SOBOTA   

  14. 2.  15 

SV. CYRIL, MNÍCH  A SV. METOD, 
BISKUP,  PATRÓNI EURÓPY 

+ rod. Kotúľova a Kupčova 
17.00 16.30 

 

NEDEĽA 
   15.  2. 15 

ŠIESTA NEDEĽA CEZ ROK 
+ Emanuel Chyla, kňaz   8.30  13.00 pobožnosť 

Oznamy:      

 Stretnutie rodičov prvoprijímajúcich detí v kostole : Babín–streda o  17,00 hod. 
          Vasiľov – štvrtok  o 17,00 hod. ,  
 V sobotu je výročný deň smrti sv. Cyrila. 
  Milodary na kostol – Bohuznáma obetovala 500,- €, manželia 50,-€ 

 Apoštolský nuncius na Slovenku Mons. Mario Giordana z poverenia vatikánskeho sekretariátu informuje, 

že medzi aktivitami Roka zasväteného života 2015 bol deň 8. február 2015 (nedeľa) vyhlásený za 

Svetový deň modlitby, zamýšľania sa a boja proti obchodovaniu s ľuďmi. 

 
 Ďakujem všetkým, ktorí účasťou na Referende za rodinu, vyznali svoju katolícku vieru, a tak 

prispeli k ochrane a rozvoju rodín našej spoločnosti. 

 Upratovanie kostola:   Babín :  č.d. 41  - 400 

           Vasiľov: Elena Maťovčíková, Erika Hrubcová, Antónia Chylová, 

      Božka Kušnieriková, Eneta Jurkyová, Lucia Jurkyová   

 

Želám Vám radostné prežívanie  nedele a požehnanie do nového týždňa ! 

 

 



SSVVÄÄTTÁÁ  RROODDIINNAA  ––  ŠŠKKOOLLAA  VVZZÁÁJJOOMMNNEEJJ  LLÁÁSSKKYY  

DDom v Nazarete, v ktorom žil Jozef, Panna Mária a Ježiš, bol svätyňou lásky. Pod jeho 
strechou bili srdcia opravdivou a nefalšovanou láskou. Žilo v ňom predovšetkým láskou horiace 
Srdce Ježiša Krista, ktoré je prameňom lásky pre celý svet. Jeho Božské Srdce pod strechou 
Nazaretskej rodiny spôsobilo, že táto rodina bola spoločenstvom lásky. Duchovná prítomnosť 
Božského Srdca Ježišovho je podmienkou a zárukou toho, že aj pod každou strechou všetkých 
ľudských rodín na svete bude srdce ako znak podstaty rodiny a jej života. 

Vstúpme teda v duchu pod strechu Nazaretskej rodiny a pozorujme tlkot jej srdca, pozná-
vajme lásku, ktorá bola obsahom a podstatou života Svätej rodiny. O tom, že v nazaretskom 
domove panovala ozajstná láska, netreba ani hovoriť. Jozef, Panna Mária a Ježiš sa navzájom 
milovali, žili jeden pre druhého, pomáhali si a jeden druhému slúžili. Čo treba osobitne zdôraz-
niť o láske v Svätej rodine je to, že to nebola obyčajná ľudská láska. Členovia Svätej rodiny sa 
milovali nadprirodzenou - božskou láskou. Milovali sa kvôli Bohu a v Bohu. 

Aj naše kresťanské rodiny sú tiež malé spoločenstvá lásky. Spravidla z lásky povstávajú a 
láska ich drží pospolu. Lenže často zostávajú naše rodiny len v rovine prirodzenej, ľudskej 
lásky. Aj táto rovina je dôležitá a potrebná. Kresťanská rodina však má transformovať a 
obohatiť prirodzenú lásku aj nadprirodzenou kvalitou. Nestačí sa mať radi len z čisto ľud-
ských ohľadov, pre ľudské dôvody a výhody. Čisto prirodzene motivovaná láska v rodine sa 
môže veľmi ľahko zvrhnúť na egoizmus. Sebectvo v rodine je najčastejšia choroba rodinnej 
lásky. Prejavuje sa tak, že každý v dome hľadá iba svoj prospech, svoje záľuby a záujmy, a na 
dobro druhých, či spoločné dobro zabúda. 

Pán Ježiš za základ vzájomnej úcty a lásky medzi ľuďmi, či už v kruhu rodiny, alebo aj za 
jej hranicami, ustanovil zlaté pravidlo evanjelia: „Všetko, čo chcete, aby ľudia robili vám, 
robte aj vy im.“ (Mt 7,12) Toto pravidlo má svoj základ v túžbe každého človeka po láske, úcte 
a uznaní od druhých. Ak čakáme, že nás budú iní ľudia rešpektovať, poskytovať pomoc v našich 
potrebách, je len samozrejmé, že to isté musíme robiť aj my im. 

Egoizmus, najčastejšiu chorobu rodinnej lásky, treba liečiť a postupne ju z rodinného ži-
vota celkom odstrániť. Cestou k tomu je aj naše úsilie o posvätenie rodinnej lásky a jej pre-
tvorenie na nadprirodzenú - Božiu lásku. 

Bolo by naozaj treba, aby sa členovia našich kresťanských rodín nanovo zamilovali do seba, 
či už ide o manželov alebo o lásku rodičov a detí, či súrodencov medzi sebou. Ale zamilovať sa 
nanovo nie pre pekné oči, príjemné vlastnosti, povahu alebo pre iné sympatické znaky, ale kvôli 
Kristovi. Treba nám nanovo v našich domácnostiach, a najmä v jednotlivých ich členoch, znovu 
objaviť Krista a zamilovať si ho v nich. Len tak dostáva rodinná láska nadprirodzený charak-
ter, stane sa naozaj kresťanskou. 

Kresťanský rozmer rodinnej lásky spočíva v dvoch prvkoch. Na prvom mieste je to 
nadprirodzená motivácia k láske. Tkvie v tom, že milujeme jeden druhého kvôli Bohu. Preuka-
zovaním lásky a konaním dobra jeden voči druhému dosvedčujeme Bohu, že ho milujeme. Tu 
máme na pamäti Kristove slová: „Veru, hovorím vám: Čokoľvek ste urobili jednému z týchto 
mojich najmenších bratov, mne ste urobili.“ (Mt 25,40) 

Druhý prvok nadprirodzenej kvality rodinnej lásky tkvie v tom, že dobre jeden druhému ro-
bíme v spojení s Kristom, že sme v stave milosti posväcujúcej. Vtedy sa vzájomne milujeme Bo-
žou láskou tak, ako to vyjadril svätý Ján apoštol vo svojom prvom liste: „Milovaní, milujme sa 
navzájom, lebo láska je z Boha a každý, kto miluje, narodil sa z Boha a pozná Boha. Kto nemi-
luje, nepoznal Boha, lebo Boh je láska... Boh je láska; a kto ostáva v láske, ostáva v Bohu a Boh 
ostáva v ňom.“ (1Jn 4,7-8,16) 

Kresťanská láska v rodine je tá láska, ktorou sa milujeme kvôli Bohu a v Bohu. Takúto lásku 
objavujeme a nachádzame vo Svätej rodine a takúto lásku treba vniesť do kresťanských ro-
dín, t.j. vložiť pod strechu našej rodiny Srdce Božej lásky.  

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


