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Týždeň  3. DNES: 3. NEDEĽA PO NARODENÍ 

PÁNA , KRST KRISTA PÁNA 

 12. 1. 2015 – 18. 1. 2015 

Farský kostol Zoslania Ducha Svätého Babín 

DEŇ LITURGICKÝ KALENDÁR ÚMYSEL SV. OMŠE ČAS SV. 
SPOVEĎ 

INÉ PODUJATIE 

PONDELOK 
12. 1. 15 

PONDELOK 1. TÝŽDŇA Za zdravie Veroniky 
a Jozefa  17.00 16.30 

 

UTOROK 
13. 1. 15 

SV. HILÁR, BISKUP A UČITEĽ 

CIRKVI, ĽUB. SPOMIENKA 
      

STREDA 
14. 1. 15 

STREDA 1. TÝŽDŇA + Cecília Bukovská 
17.00 16.30 

 

ŠTVRTOK 

15. 1.. 15 

ŠTVRTOK 1. TÝŽDŇA     

PIATOK  
16. 1. 15 

PIATOK 1. TÝŽDŇA + Ondrej Babinský (1.výr.) 
17.00 16.30 

 

SOBOTA   

17. 1.  15 
SV. ANTON, OPÁT 
SPOMIENKA 

    

NEDEĽA 
18.1.15 

DRUHÁ NEDEĽA                           

OBDOBIA „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 
12. 1. 15 

PONDELOK 1. TÝŽDŇA     

UTOROK 
13. 1. 15 

SV. HILÁR, BISKUP A UČITEĽ 

CIRKVI, ĽUB. SPOMIENKA 
Za zdravie rod. Č. 36 

17.00 16.30 
 

STREDA 
14. 1. 15 

STREDA 1. TÝŽDŇA  
 

  
 

ŠTVRTOK 
15. 1.. 15 

ŠTVRTOK 1. TÝŽDŇA Za Božie požehnanie 

Štefan Kotúľ (70 rokov ) 
17.00 16.30 

 

PIATOK  
16. 1. 15 

PIATOK 1. TÝŽDŇA 
    

SOBOTA   

17. 1.  15 
SV. ANTON, OPÁT 
SPOMIENKA 

+ Jozef, Emília, Jozef 
Voška 

17.00 16.30 
 

NEDEĽA 
18.1.15 

DRUHÁ NEDEĽA                           

OBDOBIA „CEZ ROK“ Na úmysel   8.30 
 13.00 pobožnosť 

Oznamy:   

 V čase od 18. januára do 25. januára je týždeň modlitieb za ZJEDNOTENIE KRESŤANOV. 

 OHLÁŠKY 

Sviatosť manželstva chcú prijať: 

Jozef KURČINA, syn Emanuela a Márie rod. Kytkovej, narodený – Dolný Kubín a bývajúci – Babín 

a Zuzana  IŠTVÁNOVÁ, dcéra Milana a Jarmily rod. Červeňovej, nar. – Dolný Kubín a býv. – Babín 

  Ohlasujú sa 2. raz 

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

menovaných odporúčam do vašich modlitieb. 

 Upratovanie kostola: Babín :  č.d. 366  - 8 

          Vasiľov: Elena Špaglová, Jana Baraniaková, Elena Šimútková,   

                  Mária Žofajová, Petra Romanová, Mária Bereňová  

Želám Vám radostné prežívanie  nedele a požehnanie do nového týždňa ! 



SSVVÄÄTTÁÁ  RROODDIINNAA  ––  ŠŠKKOOLLAA  SSPPOOLLOOČČNNEEJJ  MMOODDLLIITTBBYY  

NNazaretská domácnosť Jozefa, Márie a Ježiša sa navonok v ničom nelíšila od ostatných rodín. 

Ich rodinný život pozostával, ako v iných rodinách, zo všedných každodenných starostí. Svätý 

Jozef sa väčšiu časť dňa venoval práci, aby zarobil na živobytie pre svoju domácnosť. Panna 

Mária zasa mala plné ruky práce s prípravou jedla, udržovania poriadku v dome a starosťou o Je-

žiša. Keď Ježiš podrástol a stal sa z neho mladík, navykal si na tvrdú robotu remeselníka - tesára 

a postupne stále viac pomáhal Jozefovi. Namáhavá práca obyvateľov nazaretského domova nebola 

však jediná činnosť, ktorej sa naplno oddávali. Ak nazrieme hlbšie do tajomstva ich rodinného ži-

vota, objavíme vnútorný rozmer ich spolunažívania, ktorý sa volá duch modlitby. Súbežne s 

vonkajšou aktivitou práce bola v ich domácnosti stále prítomná činnosť modlitby. Svätá rodina 

bola v plnom a pravom zmysle slova spoločenstvom modlitby. 

V nazaretskom dome Jozefa a Márie sa neustále uplatňoval dvojaký typ modlitby. V prvom 

rade to bola osobná modlitba každého z členov svätej domácnosti. Žili ponorení do Božej prí-

tomnosti a v ustavičnom kontakte s Bohom. Svätý Jozef spájal svoju osobnú modlitbu s 

každodennou prácou, ktorú chápal ako službu Bohu a oslavu jeho dobroty a lásky. Pre Pannu Máriu 

bola zasa charakteristická rozjímavá modlitba. Hlboko v srdci vedela prežívať a kontemplovať 

tajomstvo svojho Syna a všetko, čo sa na neho vzťahovalo, ako o tom svedčí evanjelium: „Ale 

Mária zachovávala všetky tieto slová vo svojom srdci a premýšľala o nich.“ (Lk 2, 19) Ježiš ani na 

chvíľu neprestával viesť dôverný rozhovor s Otcom. Celý svoj skrytý život v Nazarete posvätil 

prácou a modlitbou. Ten, ktorý žiadal, že sa treba stále modliť a neochabovať (porov. Lk 18,1), 

prežíval svoj život ponorený do modlitby k svojmu Otcovi. 

V Nazaretskej rodine sa uskutočňovala aj spoločná modlitba. Jozef, Panna Mária a Ježiš aj 

spoločne oslavovali Boha. V ich domácnosti často znel spev posvätných žalmov a duchovných 

piesní. Ich každodenné spolužitie bolo presiaknuté dôverným rozhovorom o Bohu, ale aj s Bohom. 

Aj pre kresťanskú rodinu je modlitba prvoradým a základným prejavom jej života. Je to 

osobná modlitba jej jednotlivých členov, ale aj spoločná modlitba celej rodiny. O modlitbe rodiny 

hovorí svätý Ján Pavol II. v apoštolskej exhortácii Familiaris consortio takto: „Rodinná modlitba 

má svoje charakteristické znaky. Je to spoločná modlitba manžela a manželky, rodičov a detí. 

Spoločenstvo v modlitbe je súčasne plodom a požiadavkou oného spoločenstva, ktoré sa utvorilo 

sviatosťou krstu a manželstva. Najmä na členov kresťanskej rodiny sa môžu vzťahovať slová, 

ktorými Pán Ježiš sľubuje svoju prítomnosť: „A zasa vám hovorím: Ak budú dvaja z vás na zemi 

jednomyseľne prosiť o čokoľvek, dostanú to od môjho Otca, ktorý je na nebesiach. Lebo kde sú 

dvaja alebo traja zhromaždení v mojom mene, tam som ja medzi nimi.“ (Mt 18,19) 

Kresťanská rodina sa často zhromažďuje na spoločnú modlitbu a organizuje si ju podľa 

najrozmanitejších potrieb a situácií. Okrem ranných a večerných modlitieb rodiny sa veľmi 

odporúčajú aj domáce bohoslužby slova: čítanie Božieho slova a rozjímanie o ňom, pobožnosti k 

Božskému Srdcu Ježišovmu a zasvätenie sa mu, ako aj rôzne formy úcty k Panne Márii. Dôležité 

miesto v kresťanskej rodine má modlitba pri stolovaní pred jedlom a po jedle. 

Cirkev ústami posledných pápežov veľmi rodinám odporúča modlievať sa spolu ruženec, ktorý 

označuje za zvlášť vhodnú spoločnú rodinnú modlitbu. O tejto modlitbe sa vyjadril Svätý Otec bl. 

Pavol VI. takto: „Veľmi chceme, priam tak, ako to robili naši predchodcovia, živo odporúčať mod-

litbu svätého ruženca v rodine. Ruženec blahoslavenej Panny Márie patrí nepochybne medzi 

najvznešenejšie a najúčinnejšie spoločné modlitby, ktoré sa odporúčajú kresťanským rodinám.“ 

(Marialis cultus, 52) 

Svätá rodina bola rodinou modlitby. Treba sa nám od nej učiť tomuto umeniu kresťanského 

života v našich rodinách. Len spoločnou modlitbou sa stanú naše rodiny domácimi svätyňami - 

miestom oslavy Boha a posväcovania sa. 
Z knihy: Mons. Pavol Janáč, Kresťanská rodina v škole Nazareta, 2006 



   PREČO ÍSŤ NA REFERENDUM A POVEDAŤ 3X ÁNO?      (1) 

Prečo odpovedať na prvú referendovú otázku „ÁNO“? 

 Súhlasíte s tým, aby sa manželstvom nemohlo nazývať žiadne iné 

spolužitie osôb okrem zväzku medzi jedným mužom a jednou ženou? 

Prečo sa manželstvom nemôže nazývať žiadne iné spolužitie osôb, okrem zväzku medzi 

jedným mužom a jednou ženou? Pretože v našom živote sa stretávame s tým, že existujú zá-

kony a veci, ktoré si my nemôžeme vybrať, podľa svojej ľubovôle, ale sú nám vopred dané. Ni-

kto z nás si napr. nemohol vybrať či sa narodí ako muž alebo ako žena. Rovnako si nikto z nás 

nevybral svojich rodičov, najbližšiu rodinu a prostredie, v ktorom vyrastal. Manželstvo medzi 

jedným mužom a jednou ženou je takou formou zväzku, ktorá je tu daná samotnou 

prirodzenosťou osoby, ale aj prirodzenosťou lásky. 

Prirodzenosťou osoby preto, lebo tá vo svojej plnosti existuje v dvojakej „forme“: ako muž 

a ako žena. Každý z nás sa narodil buď ako muž, alebo ako žena. O tejto podstatnej (ontologic-

kej) rozdielnosti nám jasne hovorí naše telo. To, že som mužom alebo ženou nemôžem zmeniť, 

ale môžem jedine prijať. Ak sa neprijmem, začnem ničiť samého seba. Neprijať svoju vlastnú 

prirodzenosť (natura ) ako dar, znamená odsúdiť ju (a teda seba) na zánik. Je to tak ako s 

prírodou (natura): veľa sa dnes hovorí o životnom prostredí a o ochrane prírody. Chránime ju 

ako čosi vzácne. Sú oblasti s najvyšším stupňom ochrany (Vysoké Tatry, Nízke Tatry, Veľká či 

Malá Fatra...). Chrániť túto prírodu znamená prijať ju takú aká je a nezasahovať do nej takým 

spôsobom, že ju zničíme. Jednoducho povedané: ak nechceme prírodu zničiť, musíme ju prijať 

a rešpektovať zákony vpísané do nej. Týmto ju budeme skutočne chrániť. Preto, ak nechceme 

zničiť človeka a tým aj spoločnosť, musíme človeka prijať s tým, že exituje buď ako muž 

alebo ako žena a musíme rešpektovať zákony vpísane do jeho prirodzenosti („natury“). 

Prirodzenosťou lásky preto, lebo láska tvorí jednotu. Nemôže sa však vytvoriť jednota 

tam, kde niet rozdielnosti. Najplnším vyjadrením lásky medzi ľuďmi je manželská láska, ktorej 

základom je rozdielnosť pohlaví. Prečo? Pretože len v úplnej rozdielnosti pohlaví je možná aj 

úplná jednota. Keďže medzi mužom a ženou existuje maximálna rozdielnosť, ktorú vyjadruje 

ich pohlavie, len medzi mužom a ženou je možná maximálna jednota. To čo ich však robí jedným 

telom – jednou osobou – je ich vzájomná láska, ktorá sa takto napokon stáva prameňom daru 

nového života, ktorým je dieťa. Dvaja muži či dve ženy nie sú schopní vytvoriť hlbokú jednotu 

tiel, pretože medzi nimi nejestvuje úplná rozdielnosť pohlaví. Preto ani „láska“ vyjadrená me-

dzi nimi telesne nie prirodzenou láskou a preto nie je v skutočnosti láskou, následne je logické, 

že z takého vzťahu sa nikdy nemôže narodiť dieťa. 

A prečo sa hovorí o jednom mužovi a jednej žene? Pretože nie je možné milovať výlučnou 

a bezpodmienečnou láskou všetkých, alebo viacerých ľudí naraz. To môže jedine Boh. Láska 

medzi mužom a ženou vo svojej prirodzenosti hovorí tomu koho miluje: „Len ty, jedine ty 

a navždy ty.“ 

Preto súhlasím s tým, aby sa manželstvom nemohlo nazývať žiadne iné 

spolužitie osôb okrem zväzku medzi jedným mužom a jednou ženou. Preto na 

túto prvú referendovú otázku odpoviem: „ÁNO“. 
Róbert Neupauer, 

kňaz poverený rozvíjať pastoráciu manželstiev a rodín v diecéze 


