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ROK ZASVÄTENÉHO ŽIVOTA - REHOĽNÍKOV
Rok modlitieb za kresťanské rodiny v našom biskupstve
Týždeň 5.

DNES: 3. NEDEĽA OBDOBIA

26. 1. 2015 – 1. 2. 2015

„CEZ ROK“

Farský kostol Zoslania Ducha Svätého
DEŇ
PONDELOK
26. 1. 15
UTOROK
27. 1. 15
STREDA
28. 1. 15
ŠTVRTOK
29. 1.. 15
PIATOK
30. 1. 15
SOBOTA
31. 1. 15
NEDEĽA
1. 2. 15

LITURGICKÝ KALENDÁR
PONDELOK

3. TÝŽDŇA

SV. TIMOTEJ A TÍTUS, BISKUPI, SP

ÚMYSEL SV. OMŠE
+ Paulína Siváňová
(30.deň)

ČAS

17.00

SV.
SPOVEĎ

INÉ PODUJATIE

16.30

3. TÝŽDŇA
ANGELA MERICI, PANNA, Ľ. SP

UTOROK
SV.

SV.
TOMÁŠ
AKVINSKÝ,
KŇAZ
A UČITEĽ CIRKVI, SPOMIENKA

ŠTVRTOK
PIATOK

+ Emília Líšková (30.deň)

17.00

16.30

+ Bohumil Hnojčík
a rodičia

17.00

16.30

Na úmysel
Za veriacich

7.00
10.00

3. TÝŽDŇA

3. TÝŽDŇA

SV. JÁN BOSCO, KŇAZ, SPOMIENKA

ŠTVRTÁ NEDEĽA
OBDOBIA

„CEZ ROK“

Kostol sv. Jána a Pavla
DEŇ

Babín

14.00 pobožnosť

Vasiľov

LITURGICKÝ KALENDÁR

PONDELOK
26. 1. 15
UTOROK
27. 1. 15
STREDA
28. 1. 15

PONDELOK 3. TÝŽDŇA
SV. TIMOTEJ A TÍTUS, BISKUPI, SP

ŠTVRTOK
29. 1.. 15

ŠTVRTOK

PIATOK
30. 1. 15
SOBOTA
31. 1. 15
NEDEĽA
1. 2. 15

PIATOK

UTOROK 3. TÝŽDŇA
SV. ANGELA MERICI, PANNA, Ľ. SP

ÚMYSEL SV. OMŠE
+ Stanislav, Tomáš Jurky,
Štefan, Terézia Kytka

ČAS

SV.
SPOVEĎ

17.00

16.30

17.00

16.30

17.00

16.30

INÉ PODUJATIE

SV.
TOMÁŠ
AKVINSKÝ,
KŇAZ
A UČITEĽ CIRKVI, SPOMIENKA

3. TÝŽDŇA

+ Ján Hnojčík

3. TÝŽDŇA

SV. JÁN BOSCO, KŇAZ, SPOMIENKA

ŠTVRTÁ NEDEĽA
OBDOBIA

+ rod. Baraniakova
Za ružu sv. Jozefa

„CEZ ROK“

8.30

13.00 pobožnosť

Oznamy:


Nezabudnite, že 7. februára 2015 sa uskutoční Referendum o rodine. Správne
kresťanské svedomie radí ísť na referendum a odpovedať na jednotlivé otázky
rozhodným ÁNO! Podrobnejšie poučenie o jednotlivých otázkach referenda nájdete
v nasledujúce týždne na nástenke a na webovej stránke našej farnosti.



Tí, ktorí cítia v sebe kňazské povolanie a chcú študovať dennou formou katolícku teológiu na TI
v Spišskom Podhradí – Spišskej Kapitule, nech o svojom úmysle informujú vlastného farára.
Prihlášku treba zaslať prostredníctvom farského úradu do 28. februára 2015. Podmienky prijatia
sú zverejnené na internetovej stránke seminára: http://ks.kapitula.sk/info pre kandidatov



Upratovanie kostola:

Babín : č.d. 22 - 29
Vasiľov: Monika Gruchaľáková, Mária Špaglová, Daníela Kytková,
Katarína Kytková, Renáta Maťugová, Zlatka Jurkyová

Želám Vám radostné prežívanie nedele a požehnanie do nového týždňa !

SVÄTÁ RODINA – ŠKOLA SPOLOČENSTVA S KRISTOM
Vstúpme

v duchu do nazaretského domu Jozefa, Márie a Ježiša a pozorujme ovzdušie ich

spoločného domova. Hneď na prvý pohľad zbadáme, že stredobodom ich pozornosti bol Ježiš.
Jozef a Mária, jeho matka, žijú len kvôli nemu. Pre neho pracujú, slúžia mu, venujú mu všetku
pozornosť. Panna Mária pre neho varí a robí domáce práce, svätý Jozef chodí kvôli nemu do
práce, aby zaobstarával životné potreby. Život v Nazaretskej rodine bol životom s Ježišom a
pre Ježiša. To je hlavná charakteristika Svätej rodiny a obsah ich rodinného života.
Každá naša kresťanská rodina má niesť pečať podobnosti so Svätou rodinou. Ak sa jej majú
v niečom podobať, tak práve v tomto najhlavnejšom znaku: žiť s Ježišom a pre Ježiša. Život v
spoločenstve s Kristom je podstata kresťanskej rodiny. Veď preto sa aj rodina môže nazývať
kresťanská.
V Nazarete žilo veľa rodín, ale len jedna z nich bola svätá. To, čo ju odlišovalo od ostatných
rodín, bola práve Ježišova prítomnosť v ich rodinnom spoločenstve. Aj v našich kresťanských
rodinách je Kristus duchovne prítomný. Je v nich predovšetkým skutočnosťou sviatostného
manželstva. Každá sviatosť je prítomnosťou samého Krista. Platí to aj o sviatosti manželstva,
ktorou je prítomný a pôsobí v rodine. Pána Ježiša okrem toho v rodine sprítomňujú ešte aj iné
duchovné skutočnosti: vzájomná láska – „Boha nikto nikdy nevidel; ale keď sa milujeme navzájom, Boh ostáva v nás a jeho láska v nás je dokonalá“ (1 Jn 4, 14); konanie a život v Kristovom
mene - tak sa naplňuje jeho prisľúbenie: „Lebo kde sú dvaja alebo traja zhromaždení v mojom
mene, tam som ja medzi nimi“ (Mt 18, 20). Ježiš Kristus je skutočným spoluobyvateľom každej
kresťanskej domácnosti, je plnoprávnym členom každej kresťanskej rodiny, je náš spoludomáci.
Jeho duchovná a neviditeľná prítomnosť v rodine nie je menej ako fyzická a viditeľná prítomnosť ktoréhokoľvek z členov rodiny. To, že ho nevidíme očami, neruší skutočnosť jeho duchovnej prítomnosti. Vedeli by nás o tom presvedčiť domácnosti, v ktorých žije nevidomý človek.
Pre takého človeka sú aj znaky a spôsoby, ako vnímať ostatných spoludomácich. Hoci Pána Ježiša nevidíme v rodine fyzickým zrakom, môžeme ho vnímať očami viery. Veriaca rodina je hlboko presvedčená o Kristovej duchovnej prítomnosti v jej strede. Berie ho dennodenne na vedomie a jeho svätej prítomnosti prispôsobuje všetky prejavy života. V každej veci s ním počíta,
berie ho do úvahy pri každom rodinnom podujatí. Členovia rodiny pestujú s ním živé a osobné
spoločenstvo práve tak ako s ktorýmkoľvek členom ich rodiny. Rozprávame sa s ním v rodine,
počúvame ho, rešpektujeme a milujeme ho osobnou i spoločnou láskou.
Vo Svätej rodine Jozef a Mária žili nielen s Ježišom, ale aj pre Ježiša. Všetko, čo robili a
prežívali, považovali za službu Kristovi. V tomto tkvie druhý rozmer duchovnosti našich
kresťanských rodín. Všetko, čo konajú, robia ako samému Kristovi. Pamätajú na jeho slová z
evanjelia: „Veru, hovorím vám: Čokoľvek ste urobili jednému z týchto mojich najmenších bratov,
mne ste urobili.“ (Mt 25, 40) Všetky naše každodenné práce, starosti a mnohoraké služby,
ktoré v rodinách máme, považujeme za prejav služby lásky voči Ježišovi. Varenie, pranie,
starosť o domácnosť a všetky ostatné povinnosti v rodine konáme tak, akoby sme to robili jemu
samému. On to od nás teraz síce nepotrebuje, ale potrebujú to tí, ktorí nám Ježiša v našej
rodine zosobňujú a určitým spôsobom sprítomňujú. Je to manžel, manželka, deti alebo súrodenci, otec alebo mama, všetci naši domáci, v ktorých máme vidieť a milovať samého Krista.
Napodobňujme Svätú rodinu v najdôležitejšom znaku našej podobnosti s ňou: žime v našich
rodinách s Ježišom a pre Ježiša.
Z knihy: Mons. Pavol Janáč, Kresťanská rodina v škole Nazareta, 2006

PREČO ÍSŤ NA REFERENDUM A POVEDAŤ 3X ÁNO?

(3)

Prečo odpovedať na tretiu referendovú otázku „ÁNO“?
 Súhlasíte s tým, aby školy nemohli vyžadovať účasť detí na vyučovaní
v oblasti sexuálneho správania či eutanázie, ak ich rodičia alebo deti samy
nesúhlasia s obsahom vyučovania?
Prečo by „školy nemohli vyžadovať účasť detí na vyučovaní v oblasti sexuálneho
správania či eutanázie, ak ich rodičia alebo deti samy nesúhlasia s obsahom vyučovania?
Pretože rodičia dali život svojim deťom a preto len oni majú prvotné, neodňateľné a
prednostné právo voliť druh vzdelania pre svoje deti a to v duchu svojho morálneho
a náboženského presvedčenia i v duchu kultúrnych a rodinných tradícií (porov. Charta
ľudských práv, čl. 26; Charta práv rodiny, čl. 5). Osobitne nesúhlasím s tým druhom výchovy, ktorú sa snažia prezentovať v iných štátoch Európy (Nemecko, Rakúsko,
Nórsko, Francúzsko, Anglicko) zástancovia ideológie rodovej rovnosti (gender
ideológie).
O čom im vlastne ide? Ide im o presexualizovanie celej spoločnosti, pretože vlastníci pornografického priemyslu týmto majú postarané o svoju budúcnosť, rovnako
antikoncepčný priemysel sa nebude musieť obávať o svoje zisky a tým lekárom, ktorí
zabíjajú ešte nenarodené deti, či tým, ktorí „vyrábajú“ deti ako tovar prostredníctvom
umelého oplodnenia, potečú do vrecák obrovské peniaze. Za všetkým sú dve veci: peniaze a šťastie zredukované na pôžitok a rozkoš.
A preto v mene týchto novodobých „bohov“, ktorým sa všetci začíname čoraz viac
klaňať, budeme chcieť, aby deti už v materských školách spoznávali v akomsi „detskom
kútiku“ svoje telo a telo toho druhého. V školách budeme postupne chcieť učiť žiakov
ako navliekať kondómy, ako užívať hormonálnu antikoncepciu, či vibrátor. Budeme
chcieť zaviesť takú sexuálnu výchovu, ktorá pod rúškom a v mene lásky bude všetko
dovoľovať. Nedovolené bude len to, s čím ten druhý pri sexe nebude súhlasiť. A ak
rodičia, alebo ich dieťa odmietnu navštevovať hodiny takejto sexuálnej výchovy, budeme ich zatvárať do väzenia, pretože zanedbali povinnosť, ktorú im škola i štát
nadiktovali bez ich súhlasu (ako sa tomu už neraz stalo, ba dokonca aj v novembri 2014
v Nemecku dvom mladým manželom).

Preto súhlasím s tým, aby školy nemohli vyžadovať účasť detí na vyučovaní v oblasti sexuálneho správania či eutanázie, ak ich rodičia alebo deti
samy nesúhlasia s obsahom vyučovania. Preto, na túto tretiu referendovú
otázku odpoviem: „ÁNO“.

Róbert Neupauer,
kňaz poverený rozvíjať pastoráciu manželstiev a rodín v diecéze

