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  RROOKK  ZZAASSVVÄÄTTEENNÉÉHHOO  ŽŽIIVVOOTTAA  --  RREEHHOOĽĽNNÍÍKKOOVV  

RRookk  mmooddlliittiieebb  zzaa  kkrreessťťaannsskkéé  rrooddiinnyy  vv  nnaaššoomm  bbiisskkuuppssttvvee  

Týždeň  27. DNES: 13. NEDEĽA CEZ ROK 29. 6. 2015 – 5. 7. 2015 

Farský kostol Zoslania Ducha Svätého Babín  

DEŇ LITURGICKÝ KALENDÁR ÚMYSEL SV. OMŠE ČAS SV. 
SPOVEĎ 

INÉ PODUJATIE 

PONDELOK 
  29. 6. 15 

SV. PETER A PAVOL, 

 APOŠTOLI, PRIK.SVIATOK 

Zakončenie šk.roka 

Za veriacich 

9.00 
18.30 

 
Te Deum – zakon-
čenie šk. roka 

UTOROK 

  30. 6. 15 

FÉRIA 
PRVÍ SV. MUČENÍCI V RÍME,ĽUB.SPOM. 

 
 

  

STREDA 
    1. 7. 15 

FÉRIA + rod. Trnkova, Kurčinova, 
Matlákova 18.00 17.30  

ŠTVRTOK 
    2. 7. 15 

NÁVŠTEVA PANNY MÁRIE, SVIATOK  
   

PIATOK  
    3. 7. 15 

SV. TOMÁŠ, APOŠTOL, SVIATOK 

 
+ rod. Bukovska 
a Babinska  17.00 

15.00  
-16.30 

 

SOBOTA   
    4. 7. 15 

SV. ALŽBETA PORTUGALSKÁ,  
ĽUBOVOĽNÁ SPOMIENKA 

SOBÁŠNA SV. OMŠA 
15.00 

 ŠUSTEK - BABINSKÁ 

NEDEĽA 
    5. 7. 15 

SV. CYRIL A METOD,  

SLOV. VIEROZVEST., 

SLÁVNOSŤ 

Za veriacich  

Na úmysel – za poďak. 

Hasiči – 90 rokov  

7.00 
 

   10.00 

  

Kostol sv. Jána a Pavla  Vasiľov  

DEŇ LITURGICKÝ KALENDÁR ÚMYSEL SV. OMŠE ČAS SV. 
SPOVEĎ 

INÉ PODUJATIE 

PONDELOK 
  29. 6. 15 

SV. PETER A PAVOL, 

 APOŠTOLI, PRIK.SVIATOK 

Na úmysel 
 17.00  

 

UTOROK 
  30. 6. 15 

FÉRIA 
PRVÍ SV. MUČENÍCI V RÍME, ĽUB.SPOM 

 + Jozef Špagla a rod. 
Špaglova a Michalakova  17.00 16.30 

Te Deum – zakon-
čenie šk. roka 

STREDA 
    1. 7. 15 

FÉRIA  
 

  

ŠTVRTOK 
    2. 7. 15 

NÁVŠTEVA PANNY MÁRIE, SVIATOK + rod. Špaglova, Kotúľova 
18.00  

 

PIATOK  
    3. 7. 15 

SV. TOMÁŠ, APOŠTOL, SVIATOK 

 
 + rod. Hnojčíkova, 
Ružvôňova, Dzobikova 18.00   

 

SOBOTA   
    4. 7. 15 

SV. ALŽBETA PORTUGALSKÁ,  
ĽUBOVOĽNÁ SPOMIENKA 

+ Jozef, Marek Kršák 
18.00 17.30 

 

NEDEĽA 
    5. 7. 15 

SV. CYRIL A METOD,  

SLOV. VIEROZVEST., 

SLÁVNOSŤ 

Na úmysel 8.30 

  

Oznamy:     
 V dnešnú nedeľu je „ Zbierka na dobročinné diela Svätého Otca.“ Cez BÚ sa posiela do Ríma. 

 Spovedanie chorých: Babín v stredu od 9,00 h.; Vasiľov štvrtok od 9,00 h. 

 Spovedanie pred prvým piatkom: Babín -piatok  od 9,00 hod.; popoludní od 15.00 h. do 16,30 h. 

 Mariánska púť do Levoče. 20 rokov od návštevy sv. Otca Jána Pavla II.  Slávnostnú sv. omšu bude 
celebrovať krakovský arcibiskup kardinál Stanislav Dziwisz. Program púte je na nástenke.  

 Upratovanie kostola:   Babín :    č. d.  313 - 322              

                        Vasiľov: Júlia Bakaľová, Tatiana Kotúľová, Elena Vošková, 

                                                      Miroslava Hnojčíková, Edita Vošková, Anna Vošková 

 Sviatosť manželstva chcú prijať: 
     Ondrej ŠUSTEK, syn Jozefa a Marty rod. Kuchťákovej, narodený – Dol. Kubín a bývajúci – Zákamenné 

     a Ivana BABINSKÁ, dcéra Milana a Viery rod. Bukovskej, nar. – Dol. Kubín a bývajúca –  Babín 

  Ohlasujú sa 3. 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  RROODDIINNNNEEJJ  VVÝÝCCHHOOVVYY    

ZZa najvznešenejšie poslanie Panny Márie a svätého Jozefa treba považovať výchovu Pána Ježiša. 
Svätá rodina sa v plánoch Božej prozreteľnosti stala nielen miestom výchovy malého Ježiša, ale priam 
univerzitou umenia vychovávať pre všetky kresťanské rodiny na svete.  

Panne Márii a svätému Jozefovi zveril na starosť nebeský Otec svojho jednorodeného Syna, ktorý 
sa stal človekom. Ježiš Kristus ako Boh nepotreboval žiadnu výchovu, lebo všetko mal v plnosti a ne-
potreboval nič nadobúdať ani rozvíjať. Je nekonečne dokonalý Boh a prameň i darca všetkého, čo 
potrebuje človek, aby sa stal dokonalým. Ježiš ako človek, vo všetkom nám podobný, okrem hriechu, sa 
narodil v ľudskej prirodzenosti, ktorá sa mala rozvíjať a dozrievať do plnosti a zrelosti, ako aj 
odkázanej na pomoc druhých ľudí. Ako každé dieťa, aj Ježiš potreboval svoju matku a otca, aby mu v 
tomto rozvíjaní ľudskej prirodzenosti pomáhali rodičovskou výchovou. Panna Mária bola opravdivá 
matka, lebo ho počala z Ducha Svätého, nosila ho pod srdcom a porodila na svet. Svätý Jozef nebol 
prirodzeným otcom Pána Ježiša, ale vykonával voči nemu poslanie otca. Ježiš sa k nemu správal ako k 
vlastnému otcovi, rešpektoval ho a vo všetko sa mu podriaďoval. Evanjelium nazýva Pannu Máriu a svä-
tého Jozefa „rodičmi“ Pána Ježiša: „Jeho rodičia chodievali každý rok do Jeruzalema na veľkonočné 
sviatky.“ (Lk 2,41) 

Výchova, ktorou Panna Mária i svätý Jozef poslúžili Ježišovi, obsahovala dve základné zložky 
každej správnej a dobrej rodičovskej výchovy. Na prvom mieste to bola ochrana Dieťaťa pred ná-
strahami a nebezpečenstvami, ktoré ho mohli ohroziť a mu poškodiť. Na druhom mieste to zasa bola 
starostlivosť poskytnúť Dieťaťu všetko, čo potrebuje pre svoj duchovný a telesný rozvoj. Obidve 
tieto zložky jedinej rodičovskej výchovy si Svätá rodina voči Ježišovi splnila dokonale a stala sa 
príkladom pre všetkých rodičov, ako sa treba postarať o dieťa a ho vychovávať. Úspešnosť výchovy v 
nazaretskom dome dosvedčuje evanjelium slovami: .„A Ježiš sa vzmáhal v múdrosti, veku a v obľube u 
Boha i u ľudí.“ (Lk 2,52) Pán Ježiš sa ako človek od Panny Márie a svätého Jozefa naučil všetkému, čo 
vyžadovala jeho ľudská prirodzenosť. Okrem biologických potrieb výživy a starosti o telo Pána Ježiša, 
poskytovali mu aj duchovné hodnoty pre rozvíjanie jeho poznania a ľudského cítenia. Od Panny Márie sa 
Ježiš naučil materinskej reči, ona ho naučila modliť sa, vďaka nej si osvojoval aj náboženské židovské 
obyčaje. Od svätého Jozefa sa naučil pracovať a v jeho škole sa vyučil aj remeslu tesára.  

Svätá nazaretská rodina je naozaj vynikajúcou školou dobrej rodinnej výchovy. Jej príklad učí 
kresťanských rodičov v prvom rade tomu, aby chránili svoje dieťa pred všetkým ohrozeniami tela i 
duše. Najvážnejším ohrozením dieťaťa je hriech. Rodičia majú urobiť všetko preto, aby ho pred 
hriechom uchránili. Pri krste dieťaťa Cirkev to vyjadruje slovami: „Chráňte ho pred hriechom, lebo 
hriech ohrozuje Boží život v človekovi“.  

Výchova v kresťanskej rodine je aj starosť o to, aby dieťa malo dostatok hmotných, ale i 
duchovných potrieb pre rozvoj tela i duše. V zdravej kresťanskej rodine sa dieťa, podľa Kristovho 
vzoru, vzmáha v múdrosti, v milosti a veku pred Bohom i pred ľuďmi. Náboženská výchova v rodine nie 
je nič iné, ako viesť deti k Bohu, dbať o to, aby deti mali v úcte a láske Boha a milovali aj všetkých 
ľudí. 

Vychovávať znamená odovzdávať hodnoty, rozvíjať vieru zasiatu v krste. Dobrá kresťanská výchova 
je sprostredkovať deťom Ježišove dary: jeho pravdu, lásku, milosť a všetky duchovné hodnoty. Sku-
točná výchova je vlastne umožniť Ježišovi, aby on sám svojím slovom, milosťou zo sviatostí a inými 
prostriedkami pôsobil na deti. Rodičovská výchova tak nie je nič iné ako spolupráca rodičov s Ježišom. 
Cieľom takejto výchovy je naučiť deti milovať Boha a všetkých ľudí.  

Rodičia, ba celá kresťanská rodina, vplýva na výchovu detí osvedčenými nástrojmi výchovy: slovami 
poučenia a povzbudenia, príkladom života a modlitbou. Rodičia, ale aj všetci obyvatelia rodiny, sú pr-
vými a hlavnými svedkami viery pre svoje deti. Bez tohto živého svedectva viery a lásky k Bohu sotva 
možno účinne vychovávať deti. Najlepšia výchova je tá na kolenách, keď sa často rodičia obracajú na 
Ježiša v modlitbách, aby im pomáhal, ba priam on sám prevzal úlohu vychovávateľa a učiteľa ich detí. 

Deklarácia Druhého vatikánskeho koncilu o výchove Gravissimum educationis má o rodičovskej vý-
chove tieto významné slová: „Keďže rodičia dali život svojim deťom, viaže ich veľmi vážna povinnosť 
poskytnúť svojmu potomstvu aj výchovu. Preto ich treba mať za prvých a hlavných vychovávateľov svo-
jich detí. Táto ich výchovná úloha je taká dôležitá, že ak chýba, len ťažko ju možno nahradiť. Rodičia 
majú totiž utvoriť rodinné ovzdušie, preniknuté láskou a úctou k Bohu a ľuďom, ktoré napomáha úplnú 
osobnú a spoločenskú výchovu detí. Rodina je teda prvou školou spoločenských čností, ktoré sú pot-
rebné každému spoločenstvu.“ (Gravissimum educationis, 3) 

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

 


