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Týždeň  4. DNES: 2. NEDEĽA OBDOBIA  

„CEZ ROK“ 

 19. 1. 2015 – 25. 1. 2015 

Farský kostol Zoslania Ducha Svätého Babín 

DEŇ LITURGICKÝ KALENDÁR ÚMYSEL SV. OMŠE ČAS SV. 
SPOVEĎ 

INÉ PODUJATIE 

PONDELOK 
19. 1. 15 

PONDELOK 2. TÝŽDŇA + Matej,Johana, František, 
Vladimír Kurčina   7.00   6.30 

 

UTOROK 
20. 1. 15 

SV. FABIÁN, PÁPEŽ A MUČENÍK, 
ALEBO  SV. ŠEBASTIÁN, MUČENÍK 

      

STREDA 
21. 1. 15 

SV. AGNESA, PANNA A MUČENICA, 
SPOMIENKA 

+Marek Frčo,  
r. Martvoňova 17.00 16.30 

 

ŠTVRTOK 

22. 1.. 15 

ŠTVRTOK 2. TÝŽDŇA 

SV.VINCENT,DIAKON A MUČENÍK 

    

PIATOK  
23. 1. 15 

PIATOK 2. TÝŽDŇA + Jozef Ťasnocha, 
r.Kurčinova, Kytkova, 
Ištvánova, Červeňova 

17.00 16.30 
 

SOBOTA   

24. 1.  15 
SV. FRANTIŠEK SALESKÝ, BISKUP 

A UČITEĽ CIRKVI, SPOMIENKA 
Sobášna: 
 Kurčina-Ištvánová 15.00 

  

NEDEĽA 
25.1.15 

TRETIA 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 
19. 1. 15 

PONDELOK 2. TÝŽDŇA     

UTOROK 
20. 1. 15 

SV. FABIÁN, PÁPEŽ A MUČENÍK, 
ALEBO  SV. ŠEBASTIÁN, MUČENÍK 

+ rod. Kvakova 
17.00 16.30 

 

STREDA 
21. 1. 15 

SV. AGNESA, PANNA A MUČENICA, 
SPOMIENKA 

 
 

  
 

ŠTVRTOK 
22. 1.. 15 

ŠTVRTOK 2. TÝŽDŇA 
SV.VINCENT,DIAKON A MUČENÍK 

+ rod. Chalupova, 

Oščadnická 
17.00 16.30 

 

PIATOK  
23. 1. 15 

PIATOK 2. TÝŽDŇA 
    

SOBOTA   

24. 1.  15 
SV. FRANTIŠEK SALESKÝ, BISKUP 

A UČITEĽ CIRKVI, SPOMIENKA 
+ Pavol, Paulína, Elena 
Jurky a ich rodičia  17.00 16.30 

 

NEDEĽA 
25.1.15 

TRETIA 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. 

 Prvé sv. prijímanie bude vo Vasiľove 10. mája 2015 a v Babíne 17. mája 2015. 

 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 3. 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. 11  - 21 

           Vasiľov: Daniela Škombárová, Elena Kotúľová, Katarína Jureková,  

          Jana Kytková, Elena Kotúľová, Jožka Jurkyová  

Želám Vám radostné prežívanie  nedele a požehnanie do nového týždňa ! 



SSVVÄÄTTÁÁ  RROODDIINNAA  ––  ŠŠKKOOLLAA  PPOOSSVVÄÄTTNNÉÉHHOO  MMLLČČAANNIIAA  

Bl. pápež Pavol VI. v roku 1964 ako pútnik navštívil Svätú zem. V Nazarete predniesol 

pamätnú reč, v ktorej vyzdvihol príklad Svätej rodiny pre všetky rodiny na svete. Z jeho 

príhovoru možno vycítiť, ako hlboko prežíval duchovnú skutočnosť Nazaretskej rodiny. 

Bol akoby jej hosťom a vnímavým pozorovateľom. V príhovore potom vyslovil niekoľko 

svojich osobných postrehov. Pozoruhodný je aj tento jeho objav: „Tento dom nás učí pre-

dovšetkým mlčanlivosti. Kiežby v nás ožila hlboká úcta k mlčaniu, k tomuto obdivu-

hodnému a nevyhnutne potrebnému postoju ducha, najmä v našich búrlivých časoch, vo 

veľkom zhone života, keď sme vystavení toľkému hluku, vrave a kriku. Nazaretské 

mlčanie, nauč nás ponárať sa do dobrých myšlienok, pozorne sledovať hlbiny ducha a 

ochotne počúvať Božie tajomné vnuknutia a príkazy pravých učiteľov. Nauč nás, aká pot-

rebná a užitočná je duchovná príprava, štúdium, rozjímanie, osobný vnútorný poriadok 

života a modlitba, ktorú vidí len Boh v skrytosti.“ 

Naozaj stojí za povšimnutie ticho domova, v ktorom žil Jozef, Panna Mária a Boží Syn 

Ježiš. Ako úžasne kontrastuje to ticho Nazaretskej rodiny s hlukom v našich súčasných 

domácnostiach. Z našich domovov sa vytratilo ticho a mlčanie. Rušia nám ho tranzistory, 

magnetofóny, ustavičné bzučanie televízorov, často hlasná výmena názorov a niekedy aj 

zvada, či rodinná vojna. Skoro sme už aj zabudli na to, ako má vyzerať rodinné ticho. Ale 

pozor! Domácnosť ticha si neslobodno zamieňať s „tichou domácnosťou“. „Tichou do-

mácnosťou“ je rodina vtedy, keď si jej členovia nechcú, alebo nemajú čo povedať. Mlčia 

buď preto, že sa hnevajú, alebo sa navzájom odcudzili. Ticho našich rodín sa nesmie 

podobať tichu na cintoríne, tichu hrobu, ktoré prezrádza neprítomnosť života. Ticho v 

kresťanskom domove nie je mŕtvolné ticho, ale ticho života. V tomto tichu sa rodí a pes-

tuje život. 

Kresťanská rodina veľmi potrebuje ticho. Potrebuje ho v prvom rade na lásku, na 

pestovanie úprimných bratských vzťahov. Láska v rodine potrebuje ticho ako naše telo 

vzduch na dýchanie. Nič tak neničí rodinnú lásku ako hluk. Ticho ďalej v rodine potrebu-

jeme na pokojný rozhovor všetkých jej členov, bez ktorého je nemysliteľné vytvoriť 

spoločenstvo domova. Ticho potrebujeme na rozjímanie a modlitbu. Dôverný rozhovor 

rodiny s Bohom, či jej jednotlivých členov, vyžaduje ticho ako zrno pôdu. Ticho v do-

mácnosti si žiada aj zdravie nášho tela. Hluk každej podoby dráždi naše nervy a oslabuje 

zdravie. 

Nazaretská rodina Jozefa, Márie a Ježiša bola domovom ticha. Tam nik nezdvihol hlas 

na druhého. Tam nikto jeden druhého nevyrušoval. V Nazaretskej rodine znel život 

tichom. Keby sme mali možnosť načúvať pri obloku nazaretskej domácnosti, počuli by sme 

ozvenu ticha: hlas lásky, šum života, dialóg modlitby s Bohom, nežný a pokojný rozhovor 

Jozefa, Márie a Ježiša. 

Počúvajme v duchu toto ticho Nazareta a učme sa od Svätej rodiny vniesť ich 

veľavravné mlčanie, ich požehnané a tvorivé ticho do našich rodín. Ak chceme, aby Ježiš 

býval s nami v našich rodinách, musíme mu vytvoriť prostredie, na aké bol zvyknutý v 

Nazaretskej rodine. Hurhaj a hluk Ježiša z našich rodín vyháňa. Ticho lásky, ticho 

pokojných rozhovorov, ticho modlitby a rozjímania ho do našich rodín láka a ho v nich 

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



PREČO ÍSŤ NA REFERENDUM A POVEDAŤ 3X ÁNO?       (2) 

Prečo odpovedať na druhú referendovú otázku „ÁNO“? 

 Súhlasíte s tým, aby párom alebo skupinám osôb rovnakého pohlavia ne-

bolo umožnené osvojenie (adopcia) detí a ich následná výchova? 

Prečo by párom alebo skupinám osôb rovnakého pohlavia nemohlo byť umož-

nené, aby si adoptovali dieťa a následne ho vychovávali? 

Pretože právo dieťaťa je viac ako túžba rodiča. Vysvetlím: človek nemá právo 

na iného človeka. Ani manželia (muž a žena) nemôžu povedať, že majú právo mať 

dieťa. Nikto si nemôže nárokovať právo na inú osobu. Nemáme právo na iné 

osoby, pretože tie nie sú obyčajnými vecami. Nemôžem povedať: „Mám právo 

mať dieťa a kúpiť si ho, tak ako mám právo mať chlieb a kúpiť si ho.“ Nemôžem 

povedať, že mám právo dať si „vyrobiť“ dieťa  prostredníctvom techniky ume-

lého oplodnenia, tak ako môžem povedať, že mám právo dať si vyrobiť, resp. ušiť 

šaty či oblek na mieru. Človek nie je tovarom, ale darom. Osoby môžeme prijať 

jedine ako dar, len tak ich môžeme aj skutočne milovať. 

Pre túto výnimočnosť osoby, ktorou každé dieťa určite je, môžeme povedať 

že nie rodič má právo na dieťa, ale dieťa má právo na rodiča. A nie na hocijakého 

rodiča, ale na takého, resp. takých rodičov, v ktorých blízkosti bude vyrastať 

v psychicky a emocionálne zrelú osobnosť. Dieťa má právo na takých rodičov, 

ktorí mu pomôžu identifikovať sa so sebou samým a to práve vďaka rozdielnosti 

pohlaví, ktorá medzi samotnými rodičmi existuje. Dieťa má právo byť milované 

láskou muža a láskou ženy, láskou otca a láskou matky, má právo byť milované 

manželskou láskou, ktorá v sebe nesie prísľub vernosti a trvácnosti a preto pre 

dieťa aj prísľub pekného a radostného detstva i jeho ďalšej budúcnosti. Tak 

muž ako aj žena milujú originálne mužskou a originálne ženskou láskou. Každé 

dieťa má právo na takúto lásku. Žiaľ osoby rovnakého pohlavia nie sú schopné 

byť zárukou takejto lásky a preto ani integrálnej výchovy dieťaťa. 

Preto, súhlasím s tým, aby párom alebo skupinám osôb rovnakého pohlavia 

nebolo umožnené osvojenie (adopcia) detí a ich následná výchova. Preto na 

túto druhú referendovú otázku odpoviem: „ÁNO“. 

Róbert Neupauer, 

kňaz poverený rozvíjať pastoráciu manželstiev a rodín v diecéze 

 

 


