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Týždeň  30. DNES: 16. NEDEĽA „CEZ ROK“ 20. 7. 2015 – 26. 7. 2015 

Farský kostol Zoslania Ducha Svätého Babín  

DEŇ LITURGICKÝ KALENDÁR ÚMYSEL SV. OMŠE ČAS SV. 
SPOVEĎ 

INÉ PODUJATIE 

PONDELOK 
  20. 7. 15 

SV. APOLINÁR, BISKUP A MUČENÍK, 
ĽUBOVOĽNÁ SPOMIENKA 

+ Rudolf a František 

Vnenk  
18.00 17.30 

  

UTOROK 
  21. 7. 15 

SV. VAVRINEC Z BRINDISI, KŇAZ 

A UČITEĽ CIRKVI, ĽUB. SPOMIENKA 
 

 
  

STREDA 
   22. 7. 15 

SV. MÁRIA MAGDALÉNA, SPOMIENKA + Mária Škuntová 
(30.deň) 18.00 17.30  

ŠTVRTOK 
    23. 7. 15 

SV. BRIGITA, REHOĽNÍČKA, PATRÓNKA 

EURÓPY, SVIATOK  
 

   

PIATOK  
  24. 7. 15 

 FÉRIA + Ján a Stanislav Jaššo, 
Štefan Barťák 18.00 17.30 

 

SOBOTA   
   25. 7. 15 

SV. JAKUB, APOŠTOL, SVIATOK  
 

  

NEDEĽA 
   26. 7. 15 

SEDEMNÁSTA 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 
  20. 7. 15 

SV. APOLINÁR, BISKUP A MUČENÍK, 
ĽUBOVOĽNÁ SPOMIENKA 

 
   

 

UTOROK 
  21. 7. 15 

SV. VAVRINEC Z BRINDISI, KŇAZ 

A UČITEĽ CIRKVI, ĽUB. SPOMIENKA 
+ rod.Tomčíkova, Kytkova,  
Žufova, Miroslav Liška 18.00 17.30 

  

STREDA 

   22. 7. 15 

SV. MÁRIA MAGDALÉNA, SPOMIENKA  
 

  

ŠTVRTOK 
    23. 7. 15 

SV. BRIGITA, REHOĽNÍČKA, PATRÓNKA 

EURÓPY, SVIATOK  
+ rod. Kytkova, 

Matigantova 
18.00 17.30 

 

PIATOK  
  24. 7. 15 

 FÉRIA  
  

 

SOBOTA   
   25. 7. 15 

SV. JAKUB, APOŠTOL, SVIATOK + Tomáš, Mária Šimutka, 
Marek Dančo 18.00 17.30 

 

NEDEĽA 
   26. 7. 15 

SEDEMNÁSTA NEDEĽA 

„CEZ ROK“ 
Na úmysel 8.30 

  

Oznamy:    
 Upratovanie kostola:   Babín :    č. d.    420 - 421              

                        Vasiľov: Daniela Škombárová, Jana Kytková, Katarína Jureková, 
                                                      Elena Kotúľová, Jozefína Jurkyová, Monika Gruchaľáková 

 Odpustová slávnosť sv. Anny v Oravskej Lesnej bude v nedeľu o 11.00 hod. Slávnostnú sv. omšu 

bude celebrovať nitriansky diecézny biskup Mons. Viliam Judák.  

 Sviatosť manželstva chcú prijať: 
     Miroslav  MAŤOVČÍK, syn Františka a Heleny rod. Kubašovej, nar. – Dol. Kubín a bývajúci – Vasiľov 

     a Jana HNOJČÍKOVÁ, dcéra Jána a Eleny rod. Krivačkovej, nar. – Dol. Kubín a bývajúca –  Vasiľov 
  Ohlasujú sa 1. raz 

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

 

 

 
 

 

 

 

 

Želám Vám radostné prežívanie  nedele a požehnanie do nového týždňa ! 



SSVVÄÄTTÁÁ  RROODDIINNAA  ––  ŠŠKKOOLLAA  ŽŽIIVVOOTTNNÉÉHHOO  PPUUTTOOVVAANNIIAA    

Na Svätej rodine z Nazareta nám Boh vyjavil údel každého človeka na zemi: putovanie. 
Základným prejavom života je pohyb. Tento pohyb je uzavretý medzi dvoma bodmi: východisko a cieľ. 
Nielen v biologickom zmysle, ale aj existenciálnom a duchovnom zmysle je život človeka na zemi cestou 
a putovaním. Boh nás stvoril pre cieľ, ku ktorému smerujeme. V tomto zmysle sú na svete dva typy ľudí: 
pútnici a tuláci. Pútnikmi sú tí, ktorí vedia kam idú, čo je cieľom ich životného putovania. Tulákmi sú 
zasa tí, ktorí sa síce tiež hýbu, ale nevedia kam smeruje ich životná cesta.  

Svätú rodinu na ceste v úlohe pútnikov nám evanjelium zjavuje až v dvojakej situácii. Prvá je jej 
cesta do vyhnanstva – exilu v Egypte. „Jozefovi vo sne zjavil Pánov anjel a povedal: „Vstaň, vezmi so se-
bou dieťa i jeho matku, ujdi do Egypta a zostaň tam, kým ti nedám vedieť, lebo Herodes bude hľadať 
dieťa, aby ho zmárnil.“ (Mt 2,13) Cesta Svätej rodiny do Egypta, a potom aj naspäť do Nazareta, bola 
plná útrap a nebezpečenstiev. Sama o sebe je ich cesta do Egypta predobrazom putovania za záchra-
nou. Ich návrat domov, ktorý sa tiež uskutočnil na pokyn Božieho anjela, zasa predobrazuje púť do ne-
beského domova. 

Ešte názornejšie vyjadruje postavenie Svätej rodiny ako pútnikov na tejto zemi ich každoročné pu-
tovanie do Jeruzalema a chrámu na veľkonočné sviatky. „Jeho rodičia chodievali každý rok do Jeruza-
lema na veľkonočné sviatky. Keď mal dvanásť rokov, tiež išli, ako bývalo na sviatky zvykom.“ (Lk 2,41-
42) Toto putovanie do jeruzalemského chrámu je tiež predobrazom ich celoživotného putovania do ne-
beského Jeruzalema, kde je náš večný a opravdivý domov.  

Obyvatelia nazaretskej domácnosti putovali každou myšlienkou, každým skutkom a každou obetou 
lásky do nebeského domova. Ustavične boli na ceste. Ich každý prežitý deň bol krokom k večnosti.  

Pán Ježiš ešte umocnil toto postavenie ľudí na zemi ako pútnikov, keď sám seba vyhlásil za cestu k 
Otcovi. Keď svätý Tomáš apoštol prosil, aby im ukázal cestu k Otcovi, Ježiš mu vtedy povedal: „Ja som 
cesta, pravda a život. Nik nepríde k Otcovi, iba cezo mňa. (Jn 14,6) 

Veľmi často sa život v manželstve a v rodine pripodobňuje spoločnej životnej ceste. Chcú sa tým na-
značiť dve veci: že manželský a rodinný život má svoje Bohom dané zameranie a cieľ a že cestou života 
rodina putuje spolu. Jej všetci členovia si vzájomne pomáhajú, akoby jeden druhého vedú k cieľu. To 
veľké, čo stojí na konci spoločnej rodinnej púte na ceste života, je večný život. V ňom má manžel- stvo 
a rodina svoje zdôvodnenie, svoj zmysel, aj svoje veľké životné zameranie. 

V zameraní na večný život majú manželia v prvom rade podklad pre zodpovedné rodičovstvo, pre 
svoju vzájomnú vernosť a obetavú lásku. V budúcej spáse vidia dôvod nezištnej služby lásky jeden dru-
hému a deťom. Tam, kde niet tohoto zamerania na večnosť, objavujeme vážne defekty rodinného a 
manželského života, ba niekedy aj jeho stroskotanie. 

Čo to prakticky znamená zamerať svoju rodinu na večnosť? Odpoveď je veľmi jednoduchá. Žiť v ro-
dine smerom k večnosti znamená žiť manželský a rodinný život podľa Božích prikázaní, podľa viery, 
podľa hlasu svojho svedomia. Katolícki manželia a vôbec katolícka rodina chápe celý svoj život ako 
službu samému Bohu. Jemu sa raz musí každý zodpovedať za to, čo robil, kým žil tu na zemi. Najváž-
nejšia zodpovednosť, z ktorej musí každý vydať počet pred spravodlivým Sudcom, je zodpovednosť za 
rodinu a jej hmotné a duchovné dobro. Od Boha potom manželia dostanú odmenu podľa toho, akú službu 
svojim manželským a rodinným životom odviedli. 

Život v rodine a s rodinou je poväčšine záležitosťou prítomného času. Starosť o chlieb, o strechu 
nad hlavou, o zdravie a všetky ostatné potreby života sú hlavnou každodennou náplňou životnej aktivity 
našich rodín a jej jednotlivých členov. Rodičia odchádzajú do zamestnania, deti do školy, inokedy členo-
via rodiny sa oddávajú športu, hrám i zábave. Niekedy sa radujú, ale dosť často sa stáva, že prežívajú 
bolesť a žiaľ. Ale tieto časné činnosti nie sú nijako v rozpore s večným zameraním rodiny. Aj tieto 
každodenné starosti sú a majú byť malými krokmi rodiny do večnosti. To závisí od nás, či vieme do 
všetkého, čo robíme, vdýchnuť dych lásky k Bohu a človekovi. Láska v rodine je tou silou, ktorá 
transformuje - premieňa časné na večné. Ona robí z našich prác, utrpenia a radosti v čase zásluhy pre 
večnosť. Svätý Augustín to pekne vyjadril slovami: „Do neba sa nejde nohami, ale láskou.“ Myšlienka na 
nebo, zameranie na večnosť, starosť a úsilie o večnú spásu nesťažuje rodinný a manželský život, ale 
naopak ho uľahčuje, robí ho radostným a plným nádeje.  

Svätá nazaretská rodina je pre kresťanské rodiny vzorom ich životného putovania, ale aj veľkým po-
mocníkom na ceste spásy. 

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


