
PPP RRR OOO GGG RRR AAA MMM    BBB OOO HHH OOO SSS LLL UUU ŽŽŽ III EEE BBB    FFF AAA RRR NNN OOO SSS TTT III    BBB AAA BBB ÍÍÍ NNN    
   

  RROOKK  ZZAASSVVÄÄTTEENNÉÉHHOO  ŽŽIIVVOOTTAA  --  RREEHHOOĽĽNNÍÍKKOOVV  

RRookk  mmooddlliittiieebb  zzaa  kkrreessťťaannsskkéé  rrooddiinnyy  vv  nnaaššoomm  bbiisskkuuppssttvvee  

Týždeň  29. DNES: 15. NEDEĽA „CEZ ROK“ 13. 7. 2015 – 19. 7. 2015 

Farský kostol Zoslania Ducha Svätého Babín  

DEŇ LITURGICKÝ KALENDÁR ÚMYSEL SV. OMŠE ČAS SV. 
SPOVEĎ 

INÉ PODUJATIE 

PONDELOK 
  13. 7. 15 

SV. HENRICH, ĽUBOVOĽNÁ SPOMIENKA + rod. Adamicova, Marek 

Frčo, Martoňova, Svybova 
18.00 17.30 

  

UTOROK 
  14. 7. 15 

SV. KAMIL Z LELLIS, KŇAZ,  
ĽUBOVOĽNÁ SPOMIENKA 

 
 

  

STREDA 
    15. 7. 15 

SV. BONAVENTÚRA, BISKUPA UČITEĽ 

CIRKVI, SPOMIENKA 
+ František, Cecilia Adami-
ca, Jozef a Mária Janidžár 18.00 17.30  

ŠTVRTOK 
    16. 7. 15 

PREBLAHOSLAVENÁ PANNA MÁRIA 

KARMELSKÁ, ŠKAPULIARSKA. ĽUB,.SP. 
 

   

PIATOK  
  17. 7. 15 

SV. ANDREJ - SVORAD A BENEDIKT, 
PUSTOVNÍCI, SPOMIENKA 

+ Štefan Barťák,  
rod. Kotúľova, Barťákova 18.00 17.30 

 

SOBOTA   
   18. 7. 15 

FÉRIA  
 

  

NEDEĽA 
   19. 7. 15 

ŠESTNÁSTA NEDEĽA 

„CEZ ROK“ 

Na úmysel 

Za veriacich  

7.00 
   10.00 

  

Kostol sv. Jána a Pavla  Vasiľov  

DEŇ LITURGICKÝ KALENDÁR ÚMYSEL SV. OMŠE ČAS SV. 
SPOVEĎ 

INÉ PODUJATIE 

PONDELOK 
  13. 7. 15 

SV. HENRICH, ĽUBOVOĽNÁ SPOMIENKA  
   

 

UTOROK 
  14. 7. 15 

SV. KAMIL Z LELLIS, KŇAZ,  
ĽUBOVOĽNÁ SPOMIENKA 

Na úmysel 
18.00 17.30 

  

STREDA 

    15. 7. 15 

SV. BONAVENTÚRA, BISKUPA UČITEĽ 

CIRKVI, SPOMIENKA 
 

 
  

ŠTVRTOK 
    16. 7. 15 

PREBLAHOSLAVENÁ PANNA MÁRIA 

KARMELSKÁ, ŠKAPULIARSKA. ĽUB,.SP. 
+ František, Ľudmila, 

Ferdinand Tomčík 
18.00 17.30 

 

PIATOK  
  17. 7. 15 

SV. ANDREJ - SVORAD A BENEDIKT, 
PUSTOVNÍCI, SPOMIENKA 

 
  

 

SOBOTA   
   18. 7. 15 

FÉRIA + rod. Somorčíkova, 
Zabeľova, Peter Kubala 18.00 17.30 

 

NEDEĽA 
   19. 7. 15 

ŠESTNÁSTA NEDEĽA 

„CEZ ROK“ 
Na úmysel 8.30 

  

Oznamy:    
 Upratovanie kostola:   Babín :    č. d.   342 - 355              

                        Vasiľov: Jana Baraniaková, Elena Šimútková, Mária Žofajová, 
                                                      Petra Romanová, Elena Kotúľová, Mária Bereňová 

  

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

Želám Vám radostné prežívanie  nedele a požehnanie do nového týždňa ! 

 



SSVVÄÄTTÁÁ  RROODDIINNAA  ––  ŠŠKKOOLLAA  PPOOKKÁÁNNIIAA    

Na prvý pohľad sa môže zdať, že slovo „pokánie“ sa Svätej rodiny v Nazarete vôbec 
netýka. Veď jej obyvatelia boli svätí a nepotrebovali konať pokánie za svoje hriechy. Pán 
Ježiš, Boží Syn, je čistý a nepoškvrnený Baránok, ktorý sa hriechu nemohol dopustiť, lebo je 
božská Svätosť sama. Panna Mária je nepoškvrnene počatá, je úplne čistá od dedičného 
hriechu i každého osobného hriechu. Svätý Jozef bol obdarovaný zvláštnou Božou milosťou a 
ochránený od hriechov. Do nazaretskej domácnosti teda hriech nemal žiadny prístup. A predsa 
môžeme hovoriť o pokání Svätej rodiny. Treba si však vysvetliť, čo pokánie je a ako ho treba 
chápať. 

Slovo „pokánie“ rozumieme v prvom rade ako osobné úsilie zbavovať sa hriešnosti a nadobú-
dať si svätosť a dokonalosť života. V tomto zmysle je pokánie čnosťou, ktorá nám pomáha 
chrániť sa hriechu a rásť v podobnosti s Bohom. Zvyknime jej dávať meno „kajúcnosť“. Za-
hŕňa v sebe aj naprávanie minulých hriechov, ktoré nám milosrdný Boh odpustil, ale aj vytrvalý 
zápas s hriechom, ktorý nás ustavične ohrozuje. Dotýka sa nášho srdca, vtedy ho voláme vnú-
torné pokánie. Spočíva v skrúšenosti srdca a v ľútosti, ktorá je bolesťou nad hriechmi. Vnú-
torné pokánie srdca sa prejavuje aj navonok skutkami pokánia. Sväté písmo spomína najmä 
tieto tri skutky vonkajšieho pokánia: pôst, almužna a modlitba. Inokedy slovom „pokánie“ rozu-
mieme sviatosť, ktorú Pán Ježiš ustanovil na odpustenie hriechov spáchaných po krste. Dá-
vame jej meno aj zmierenie, lebo v tejto sviatosti nás Kristus zmieruje s Otcom, ktorého sme 
urazili, i s Cirkvou, ktorej naše hriechy ublížili. Čnosť pokánia a sviatosť pokánia spolu súvisia a 
nemožno ich od seba oddeľovať. Čnosť pokánia privádza ku sviatosti pokánia a sviatosť poká-
nia roznecuje ducha kajúcnosti. 

Okrem osobného pokánia za vlastné hriechy jestvuje aj pokánie, ktoré konáme za druhých 
ľudí, aby sme ich vyslobodzovali z hriechov a napomáhali ich obrátenie. V tomto zmysle najdo-
konalejšie pokánie konal sám Pán Ježiš, ktorý prišiel na túto zem, aby oslobodil z hriechov 
všetkých ľudí a priviedol ich naspäť k Otcovi z poblúdenia hriechu. Kristove pokánie za hriechy 
celého sveta výstižne predstavil svätý Ján Krstiteľ slovami: „Hľa, Boží Baránok, ktorý sníma 
hriech sveta.“ (Jn 1,29) Celé jeho vykupiteľské dielo je akoby jedno veľké pokánie za všetkých 
hriešnikov. Toto pokánie začal Pán Ježiš konať už tajomstvom svojho vtelenia. Patrí do neho i 
jeho skrytý život v Nazarete, jeho práce, modlitby, pôst a odriekanie. Vrcholom Kristovho po-
kánia za nás hriešnikov je jeho vykupiteľské utrpenie a smrť na kríži, ktorú podstúpil nielen za 
nás, ale i namiesto nás.  

Obyvatelia nazaretskej domácnosti, Panna Mária i svätý Jozef, sa pridružili k tejto Ježišo-
vej forme pokánia. Ich život v chudobe, pokore a v láske bola dokonalá spolupráca s Kristom na 
vyslobodzovaní ľudí z otroctva hriechu. Panna Mária i svätý Jozef žili kajúcim životom, boli 
presiaknutí duchom pokánia za druhých. Bola to najmä ich modlitba, ktorou vzývali Božie milo-
srdenstvo a približovali ho ľuďom. 

Kresťanská rodina nemôže byť a žiť bez pokánia. Rodinu a jej jednotlivých členov ustavične 
ohrozuje hriech. Preto musí neustále s ním bojovať a sa ho pokáním chrániť. V kresťanskej 
rodine majú byť všetky typy a formy pokánia. Práve preto, že sme hriešni a môže nás postih-
núť aj nešťastie osobného smrteľného hriechu, konáme sviatostné pokánie, ktoré je jedinou 
možnou formou odpustenia ťažkých hriechov. V rodinnom živote sa má ozývať a uplatňovať aj 
pokánie ako čnosť konaním skutkov pokánia. Kajúcnosť slúži rodine i jej jednotlivým členom 
ako prevencia a ochrana pred hriechmi. 

Niekedy sa stane, že niektorý člen domácnosti sa ocitne v duchovnej a morálnej kríze a 
upadne do poblúdenia hriechu. Často niektorí rodičia bývajú nešťastní a prežívajú bolesť nad 
niektorým svojím márnotratným dieťaťom, keď sa zatúla do krážov hriechu. Vtedy sa kres-
ťanská rodina mobilizuje konať náhradné pokánie za svojho člena, aby mu vymohla u milosrd-
ného Boha obrátenie a návrat z poblúdenia hriechu. Sú to najmä modlitby za Božie odpustenie, 
ako aj skutky odriekania a pôstu. Slzy pokánia matiek i otcov už zachránilo mnoho márnotrat-
ných synov a dcér z otroctva hriechu a priviedlo ich naspäť do náručia Božieho milosrdenstva. 

Pokánie v rodine slúži na ozdravenie vzájomných medziľudských vzťahov a na očistu 
vzájomnej lásky. Stráži domov pred najväčším nepriateľom rodinného pokoja a šťastia – hrie-
chom - a vyháňa ho z domu, keď sa do nej vlúdil zo slabosti niektorého jej člena. 

ZZ  kknniihhyy::  MMoonnss..  PPaavvooll  JJaannááčč,,  KKrreessťťaannsskkáá  rrooddiinnaa  vv  šškkoollee  NNaazzaarreettaa,,  22000066 
 


