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Týždeň  2. DNES: 2. NEDEĽA PO NARODENÍ 

PÁNA  

 5. 1. 2015 – 11. 1. 2015 

Farský kostol Zoslania Ducha Svätého Babín 

DEŇ LITURGICKÝ KALENDÁR ÚMYSEL SV. OMŠE ČAS SV. 
SPOVEĎ 

INÉ PODUJATIE 

PONDELOK 
5. 1. 15 

PONDELOK VO VIANOČNOM 

OBDOBÍ 
+rod.Juričákova, Vraštia-
kova, Helena Radzová 17.00 16.30 

 

UTOROK 
6. 1. 15 

SLÁVNOSŤ ZJAVENIA PÁNA 

 TROCH KRÁĽOV 
PRIKÁZANÝ SVIATOK 

Za ružu Márie Juričákovej 
 
 
Za veriacich farnosti 

  7.00 

 

10.00 

  

STREDA 
7. 1. 15 

RAJMUND Z PEŇAFORTU, 
ĽUB. SPOMIENKA 

+ rod. Brnkaľákova a starí 
rodičia, Augustín Kotúľ 17.00 16.30 

 

ŠTVRTOK 
8. 1.. 15 

ŠTVRTOK PO ZJAVENÍ PÁNA     

PIATOK  
9. 1. 15 

PIATOK PO ZJAVENÍ PÁNA 
Na úmysel  č.d. 101 17.00 16.30 

 

SOBOTA   

10. 1.  15 
SOBOTA PO ZJAVENÍ PÁNA     

NEDEĽA 
11.1.15 

TRETIA NEDEĽA                           

PO NARODENÍ PÁNA 
KRST KRISTA PÁNA 

+ Marcel Martinko 

 

Za veriacich farnosti 

  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 
5. 1. 15 

PONDELOK VO VIANOČNOM 

OBDOBÍ 
    

UTOROK 
6. 1. 15 

SLÁVNOSŤ ZJAVENIA PÁNA 

 TROCH KRÁĽOV 
PRIKÁZANÝ SVIATOK 

Na úmysel   8.30  

 

STREDA 
7. 1. 15 

RAJMUND Z PEŇAFORTU, 
ĽUB. SPOMIENKA 

 
 

  
 

ŠTVRTOK 
8. 1.. 15 

ŠTVRTOK PO ZJAVENÍ PÁNA 
 

+ Ľudmila, Ferdinand, 
František Tomčík 

17.00 16.30 
 

PIATOK  
9. 1. 15 

PIATOK PO ZJAVENÍ PÁNA 
    

SOBOTA   

10. 1.  15 
SOBOTA PO ZJAVENÍ PÁNA Sobášna   

Tomčík-Baraniaková  
15.00  

 

NEDEĽA 
11.1.15 

TRETIA NEDEĽA                           

PO NARODENÍ PÁNA 
KRST KRISTA PÁNA 

Na úmysel   8.30 
 13.00 pobožnosť 

Oznamy:   

 V utorok je prikázaný sviatok – Zjavenie Pána – Troch kráľov. Sv. omše sú ako v nedeľu. 

 Budúca nedeľa je sviatkom KRSTU KRISTA PÁNA. Budúcou nedeľou končí vianočné 
obdobie. 

 OHLÁŠKY 

Sviatosť manželstva chcú prijať: 

Dušan TOMČÍK, syn + Ferdinanda a Ľudmily rod. Kytkovej, narodený – Dolný Kubín 
a bývajúci – Vasiľov 

a Daniela BARANIAKOVÁ, dcéra Júliusa a Anny rod. Gočálovej, narodená – Dolný Kubín 
a bývajúca – Vasiľov 

  Ohlasujú sa 3. raz 



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

a Zuzana  IŠTVÁNOVÁ, dcéra Milana a Jarmily rod. Červeňovej, narodená – Dolný Kubín 
a bývajúca – Babín 

  Ohlasujú sa 1. 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. 345  - 364 

          Vasiľov: Anna Vošková, Ľubica Hnojčíková, Daniela Tomčíková, 
        Miroslav Vydra, Jana Ferancová, Ivana Chylová   

 

 

 

Želám Vám radostné prežívanie  nedele a požehnanie do nového týždňa ! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

SVÄTÁ RODINA – ŠKOLA SPOLOČENSTVA SO SVÄTOU TROJICOU 

Boh stvoril človeka na svoj obraz. To je ústredné a hlavné posolstvo Svätého písma o človekovi. 
Každá ľudská bytosť nesie na sebe znaky podobnosti s Bohom. Boh vtlačil do človeka aj pečať podob-
nosti s jeho najvnútornejším životom - s tajomstvom svojho trojičného života. Boh žije v troch bož-
ských osobách: v Otcovi, Synovi a v Duchu Svätom. Tri božské osoby tvoria nerozlučnú jednotu. Táto 
vnútorná jednota jediného Boha sa naplňuje a vyčerpáva výmenou večnej lásky, ktorou sa milujú tri 
božské osoby. Z tejto lásky je Boh nekonečne šťastný a blažený. 

Pečať podobnosti človeka s Bohom, s jeho tajomným trojičným životom, tkvie aj v tom, že ho stvo-
ril ako rodinného tvora. „A stvoril Boh človeka na svoj obraz, na Boží obraz ho stvoril, muža a ženu ich 
stvoril.“ (Gen 1, 27) Rodinným životom a rodinným poslaním človek rozvíja v sebe túto črtu podobnosti 
s Najsvätejšou Trojicou. Boh chcel, aby sa mu človek nielen podobal, ale ho aj pozval k účasti na svojom 
trojičnom živote, na svojej láske a šťastí. 

Bez akejkoľvek pochybnosti možno tvrdiť, že Svätá rodina bola najdokonalejším odbleskom, sťaby 
fotografiou Najsvätejšej Trojice. Bola akoby viditeľným znakom života Najsvätejšej Trojice na zemi. 
Vo Svätej rodine sa dokonalým spôsobom uskutočňovalo spoločenstvo s troma božskými osobami, lebo 
jej svätí obyvatelia mali nevýslovnú účasť na vnútornom živote Svätej Trojice. Jedinečný a neopakova-
teľný spôsob prežívania spoločenstva s Bohom, s Otcom, Synom a Duchom Svätým spôsobovala práve 
prítomnosť Božieho Syna v nazaretskej domácnosti. V ňom mala Panna Mária i svätý Jozef výnimočný 
dar účasti na vnútornom živote Svätej Trojice.  

Panna Mária je veľdielo Božej lásky medzi všetkými stvoreniami. Je najdokonalejšou dcérou nebes-
kého Otca, matkou Božieho Syna Ježiša Krista a chrámom i nevestou Ducha Svätého. Najväčšie vyzna-
čenie, ktoré sa jej dostalo je, že sa stala Božou matkou. Z Ducha Svätého počala Ježiša, nosila ho pod 
srdcom a porodila na svet ako nášho Vykupiteľa. Celý život Panny Márie bol presiaknutý hlbokým 
prežívaním spoločenstva s Najsvätejšou Trojicou. Mária, ktorá pôsobením Svätého Ducha počala vte-
lené Slovo, po celý život sa dala viesť jeho vnútorným pôsobením. Poslušne počúvala hlas Ducha Svä-
tého. V tomto zmysle ju Svätý Otec Ján Pavol II. označil za „ženu ticha a počúvania a ženu nádeje“ 
(Tertio millennio adveniente, čl. 48) Vo všetkom sa usilovala zapáčiť Otcovi ako jeho vyvolená dcéra.  

Svätá rodina sa ponáša na Najsvätejšiu Trojicu aj svojou štruktúrou a stavbou. Tvorili ju tri prvky: 
Ježiš – Boží Syn, Panna Mária – jeho matka a svätý Jozef. Ich vzájomné vzťahy boli odrazom a usku-
točňovaním Božej lásky, ktorá je v hlbinách Svätej Trojice i v srdciach tých, v ktorých prebýva.  

Aj naše kresťanské rodiny sú obrazom Svätej Trojice. Rodina sa jej podobá svojou stavbou i všet-
kou svojou činnosťou. Tvoria ju tri stavebné prvky: otec, matka a detí. Tieto tri stavebné prvky rodiny 
vytvárajú spolu jediný nerozlučný celok. Žijú jeden pre druhého, patria k sebe, je medzi nimi kolobeh 
lásky. Prežívajú jeden rodinný život. Spravidla majú aj spoločné meno. Aj spôsob života v kresťanskej 
rodine sa uskutočňuje podľa vzoru spolunažívania troch božských osôb. Je to jednota, vzájomná láska a 
pokoj. Rodinný život, podobne ako život v Bohu, je vzájomné dávanie a komunikácia osôb. Zámerom 
tohto ustavičného rodinného dávania sa v kolobehu lásky je spôsobovať jeden druhému radosť, ob-
šťastňovať sa. Pokoj, radosť a šťastie je hlavné ovocie rodinného života. 

Kresťanská rodina je aj svojím najvnútornejším poslaním odbleskom Najsvätejšej Trojice. Je priam 
jej živým nástrojom a miestom jej pôsobenia. Rodina má podiel na trojičnom Božom diele: na stvorení, 
na vykúpení i na posvätení sveta. 

Rodina má ponajprv podiel na stvoriteľskom diele nebeského Otca. Manželia stoja v službách 
Stvoriteľa pri darovaní života potomstvu. Starosťou o deti sú rodičia akoby predĺženou rukou dobroty 
a lásky nebeského Otca.  

Rodina stojí aj v službách Krista Vykupiteľa. Účasť rodiny na Kristovom diele vykúpenia tkvie v 
tom, že rodičia sprostredkúvajú ovocie Kristovej smrti a zmŕtvychvstania svojim deťom. To sa deje 
najmä krstom detí a uvádzaním ich do života spoločenstva veriacich aj inými sviatosťami, najmä prvým 
sv. prijímaním a birmovaním. Náboženská výchova v rodine je bezprostredná a priama účasť na vykú-
pení detí.  

Rodina je zapojená aj do posvätiteľskej činnosti Ducha Svätého. Jej účasť na jeho diele posväte-
nia sveta spočíva v tom, že vydáva svedectvo dobrého života pred ostatnými ľuďmi, že medzi ľuďmi 
apoštoluje a všemožne sa pričiňuje o budovanie Cirkvi, najmä  v rámci farnosti, v ktorej žije. 

Kresťanská rodina je aj príbytkom a svätyňou Najsvätejšej Trojice, lebo v nej Boh prebýva ako v 
chráme. V rodine sa uskutočňuje aj naše sväté spoločenstvo s troma božskými osobami životom viery, 
nádeje a lásky. Tu najlepšie vieme prežívať svoje detinstvo voči nebeskému Otcovi, svoje bratstvo s 
Ježišom Kristom i svoje spoločenstvo s Duchom Svätým. 

Čím viac o kresťanskej rodine platí, že je v nej Boh doma a ona je celá ponorená do tajomstva jeho 
trojičného života, tým viac sa stáva svätou rodinou, podobnou Svätej rodine z Nazareta.  



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

Referendum o rodine – historická výzva pre všetkých, ktorí žijú v nádeji 

V uplynulých mesiacoch som urobil niekoľko desiatok prednášok na tému aktuálnych ohro-

zení rodiny zo strany gender ideológie. Počas nich som vnímal v očiach manželov, rodi-

čov, učiteľov, mladých ľudí i kňazov veľa znepokojenia, obáv ba aj hnevu. Často sa totiž vo ve-

ciach, ktoré sa nás bytostne dotýkajú, rozhoduje na politickej úrovni bez nás. 

V dlhodobej službe rodinám však vnímam, že ohrození je ďaleko viac. Pochádzajú 

z ekonomickej a sociálnej sféry, ale aj z relativizácie hodnôt a ďalších nedostatkov súčasnej 

kultúry. Rovnako ale  mám možnosť vidieť aj túžbu mnohých mužov a žien, snúbencov 

i manželov, hľadať riešenia a zápasiť o to, aby manželstvo a rodina mohli byť dôstojným 

priestorom ľudskej existencie a miestom, kde človek dokáže nachádzať naplnenie, radosť 

a zmysel života. 

Všetky problémy sa nedajú vyriešiť naraz, a keďže okolo manželstva a rodiny je ich 

v súčasnosti naozaj veľa, objavujú sa dve tendencie: skepsa a radikalizmus. Niektorí povedia, 

že sa nedá za týchto okolností robiť nič a ďalší, že je potrebné vyriešiť všetko naraz, nie len 

nejaké ohrozenia zo strany novej ideológie.  

Východiskom z týchto dvoch krajností môže byť snáď iba to, že si zadefinujeme priority. 

Ak nám na rodine naozaj záleží, musíme sa pýtať, čo ju v súčasnosti ohrozuje najviac, a čo je 

za daných okolností možné urobiť. 

Faktom je, že rodová ideológia, ktorá sa za ostatných 30 rokov sformovala v euro-americ-

kom prostredí a postupne našla všeobecnú politickú podporu,  je sama o sebe skepsou voči 

manželstvu muža a ženy, voči rodine a nakoniec aj voči schopnosti človeka zadefinovať 

seba samého. Preto je nebezpečná pre celú euro-americkú kultúru. Je možné polemizovať 

o dôvodoch politickej podpory tejto teórie, no pravdou zostáva, že jej finančná a politická 

podpora má v súčasnosti už masívne rozmery.  

Naša kultúra je však stále kultúrou demokracie. Aspoň tak samu seba opakovane prezen-

tuje. A to je výzva pre každého z nás. Je iba na nás, či dovolíme, aby sa rozhodovalo o nás bez 

nás. Verejné zhromaždenia, petície a aktivizácia občanov nie sú politikom ľahostajné. Ne-

demokratický politik sa ich obáva a dobrý politik ich víta ako spoluúčasť na jeho politikom 

úsilí. Bez angažovanosti spoločnosti často aj dobrí politici zostávajú bezmocní a osamotení. 

Z toho vyplýva, že najväčším ohrozením manželstva a rodiny dnes môže byť naša 

vlastná pasivita. Ak uveríme tomu, že sa nedá nič robiť, stane sa to realitou. Dejiny nás pre-

sviedčajú, že veľké veci sa diali aj prostredníctvom veľkej  angažovanosti. Okrem toho, pre 

nás kresťanov je angažovanosť súčasťou vyznania viery, že naša budúcnosť nie je osu-

dová, ale že je v Božích rukách. To neznamená, že by sme mali pasívne čakať, čo sa udeje. 

Naopak, musíme vidieť zmysel našej angažovanosti ako spoluúčasti na Božom diele. Aj dejiny 

spásy nás presviedčajú, že Boh človeka neustále pozýva do takejto spolupráce. 

Blížiace sa referendum o ochrane rodiny je v tomto zmysle pre nás historickou vý-

zvou. To, že doteraz bolo na Slovensku sedemkrát neúspešné referendum znamená iba toľko, 

že sme doteraz neboli dosť angažovaní. Neznamená to, že to tak musí byť aj teraz! Naša úloha 

v tejto chvíli nespočíva iba v tom, aby sme sa referenda zúčastnili. Väčšina ľudí v našej spo-

ločnosti, väčšina mužov a žien, drvivá väčšina rodičov vôbec nevníma manželstvo muža 

a ženy, a rodinu na ňom postavenú, ako zastaraný stereotyp. Mnohí z nich ale nevedia, že 

na šťastnom manželstve záleží aj nášmu Bohu. Možno sme niekedy my kresťania boli natoľko 

zameraní na hriechy, ktoré ohrozujú manželstvo, že sme zabudli hovoriť o jeho kráse 

a hodnote, ktoré má v očiach Stvoriteľa. 



Preto nadchádzajúce referendum je pre nás zároveň výzvou stať sa ohlasovateľmi 

evanjelia o manželstve a rodine. Hovoriť o tom, že manželstvo muža a ženy je možné žiť, 

a že Boh nám k tomu vie dať dostatok prostriedkov. Že nemusíme meniť heterosexualitu za 

homosexualitu, aby žena a muž mohli nájsť naplnenie. Že muž a žena nemusia meniť svoju ro-

dovú identitu, aby si mohli byť rovnocenní a navzájom si jeden druhého vážili.  

Je výzva pre nás kresťanov, aby sme v našom okolí ohlasovali, že nadchádzajúce re-

ferendum nie je bojom proti homosexuálne orientovaným ľuďom. Veď mnohí práve v našich 

spoločenstvách a farnostiach nachádzajú skutočnú pomoc a prijatie vďaka službe odborníkov 

a vďaka vedomiu, že v Ježišovi sme si navzájom bratmi a sestrami.  

Je výzva pre nás kresťanov, aby sme v našom okolí ohlasovali, že nadchádzajúce re-

ferendum nie je nerešpektovaním rovnosti muža a žena, lebo biblické posolstvo má neustále 

jeden z najväčších vplyvov na posilňovanie zápasu o skutočnú rovnosť mužov a žien. 

Je výzva pre nás kresťanov, aby sme v našom okolí ohlasovali, že nadchádzajúce re-

ferendum nie je odmietaním sexuálnej výchovy detí, lebo múdre vyučovanie hodnôt od naj-

útlejšieho veku a to aj v oblasti vzťahov, tela a intimity veku primeraným spôsobom je 

účasťou na Božej pedagogike a napĺňaním  Ježišovho misijného príkazu.  

Veľkou výzvou pre nás je však aj to, aby sme rozhodne odmietli, ak sa niečo, čo je 

blízke menšine začne presadzovať ako životný štýl pre všetkých. Aby sme rozhodne vyjad-

rili presvedčenie, že možnosť vybrať si pohlavie na základe momentálnej túžby neposilní zápas 

o rovnoprávnosť mužov a žien. A nakoniec, aby sme sa postavili proti výchovným metódam, 

ktoré budú v procese školskej výchovy od malička redukovať pohľad detí v citlivých otázkach 

sexuálnej orientácie, namiesto výchovy k hlbokým vzťahom a k vznešenému poslaniu byť dob-

rými manželmi a rodičmi. 

Som presvedčený, že sa nájdu mnohí, pre ktorých sa apoštolát rodiny stane jednou 

z hlavných priorít nasledujúcich mesiacov. Našou úlohou nie je v prvom rade zmeniť legislatívu, 

aby sa podľa nej všetci museli riadiť. Našou úlohou je, aby sme sa sami dobre zorientovali 

v tom, čo sa okolo nás deje  a  aby sme o tom povedali iným. Ešte dôležitejšie však je, aby sme 

svedčili o našej radosti z evanjelia rodiny. Aby sme do spoločnosti prinášali zvesť o tom, že 

Bohu na manželstve a na rodine záleží ešte viac, ako komukoľvek z ľudí. 

ThLic. Roman Seko, riaditeľ sekcie pre rodinu Žilinskej diecézy 
 

Tri otázky referenda o rodine 
 

 Súhlasíte s tým, aby sa manželstvom nemohlo nazývať žiadne iné 

spolužitie osôb okrem zväzku medzi jedným mužom a jednou ženou? 

 Súhlasíte s tým, aby párom alebo skupinám osôb rovnakého pohlavia 

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

 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? 

Referendum sa uskutoční 7. februára 2015 
 

Správne kresťanské svedomie radí ísť na referendum a odpovedať                  

na jednotlivé otázky rozhodným ÁNO!  


