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  RROOKK  ZZAASSVVÄÄTTEENNÉÉHHOO  ŽŽIIVVOOTTAA  --  RREEHHOOĽĽNNÍÍKKOOVV  
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Týždeň  25. DNES: 11. NEDEĽA CEZ ROK 15. 6. 2015 – 21. 6. 2015 

Farský kostol Zoslania Ducha Svätého Babín  

DEŇ LITURGICKÝ KALENDÁR ÚMYSEL SV. OMŠE ČAS SV. 
SPOVEĎ 

INÉ PODUJATIE 

PONDELOK 
  15. 6. 15 

FÉRIA Poďakovanie za dar 

kňazstva 
10.00  

 

UTOROK 
  16. 6. 15 

FÉRIA  
 

  

STREDA 
  17. 6. 15 

FÉRIA + rod. Janidžárova, 
Tisoňova, Florian Šimjak 18.00 17.30  

ŠTVRTOK 
  18. 6. 15 

 FÉRIA  
 

  

PIATOK  
  19. 6. 15 

SV. ROMUALD, OPÁT, 
ĽUBOVOĽNÁ SPOMIENKA  

Za poďakovanie Žofia 
Trnková 18.00 17.30 

 

SOBOTA   
  20. 6.  15 

FÉRIA  
 

  

NEDEĽA 
  21. 6. 15 

DVANÁSTA 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 
  15. 6. 15 

FÉRIA  
 

  

UTOROK 
  16. 6. 15 

FÉRIA + Štefan, Ján, Anton, 
František Voška 18.00 17.30 

 

STREDA 

  17. 6. 15 

FÉRIA  
 

  

ŠTVRTOK 
  18. 6. 15 

 FÉRIA + Matej a Anna Voška 
18.00 17.30 

 

PIATOK  
  19. 6. 15 

SV. ROMUALD, OPÁT, 
ĽUBOVOĽNÁ SPOMIENKA  

  
 

  

SOBOTA   
  20. 6.  15 

FÉRIA Za ružu Zdenky 
Schelingovej 18.00 17.30 

 

NEDEĽA 
  21. 6. 15 

DVANÁSTA NEDEĽA  

„CEZ ROK“    
Na úmysel   8.30 

  

Oznamy:        
 V pondelok 15. júna 2015 budeme mať spolužiaci – kňazi, ktorí sme boli vysvätení pred 38. rokmi  

      spoločnú koncelebrovanú svätú omšu o 10,00 hodine vo farskom kostole Zoslania Ducha           
      Svätého v Babíne. Prosím o vašu účasť, najmä tých, ktorí sú doma. 

 

 Upratovanie kostola:   Babín :    č.d. 275 - 292             

                    Vasiľov: Daniela Šiláková, Jana Podstrelená, Elena Dopaterová, 

                                                     Eva Špaglová, Marcela Graňáková, Ľudmila Pindiaková 
 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 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  ČČIISSTTOOTTYY    
PPPanna Mária a svätý Jozef, ktorých si Boží Syn vyvolil za spoločníkov svojho pozemského života a 

poslania, sa vyznačovali nevýslovnou krásou čistoty. I napriek tomu, že ich Božia prozreteľnosť za-
viedla do tajomstva manželského zväzku a rodinného života, zostali v celom svojom živote v čistote 
panenstva. Panenstvo je najvyšší stupeň čistoty, v ktorom sa človek celkom a bezvýhradne zasväcuje 
Bohu a jeho službe.  

Čistota tela i srdca súvisí so zvláštnym Božím darom, ktorý Boh vložil do človeka. Je to posvätný dar 
sexuality. Všeobecne ho označujeme aj ako pohlavný pud. Prostredníctvom sexuality sa človek stáva 
nástrojom stvoriteľskej Božej lásky. Je to schopnosť dávať život potomstvu. Je len samozrejmé, že aj 
za túto schopnosť človek nesie vážnu morálnu zodpovednosť. Uplatňuje ju v zhode s Božími prikáza-
niami, ktoré vyjadrujú požiadavku mravnej čistoty. Je to predovšetkým prikázanie „Nezosmilníš!“ a 
prikázanie „Nepožiadaš manželku blížneho svojho!“,  

Čnosť čistoty spočíva v úcte voči ľudskému telu a v ovládaní sexuality. Ľudské telo si zasluhuje úctu 
najmä preto, lebo je chrámom Ducha Svätého. Pripomína nám to svätý Pavol apoštol: „Neviete, že vaše 
telo je chrámom Ducha Svätého, ktorý je vo vás, ktorého máte od Boha, a že nepatríte sebe? Draho 
ste boli kúpení. Oslavujte teda Boha vo svojom tele.“ (1Kor 6,19-20) Pán Ježiš postavil čistotu za dôle-
žitú podmienku ľudského šťastia tu i vo večnosti, keď ju vyhlásil za jednu z požiadaviek svojho ústav-
ného zákona – blahoslavenstiev. „Blahoslavení čistého srdca, lebo oni uvidia Boha.“ (Mt 5,8) Je to hod-
nota, pre ktorú sa naozaj oplatí namáhať, trpieť, ba aj položiť život, ako to dosvedčuje príklad mno-
hých mučeníkov, ktorí pri obrane čistoty vyliali krv a položili svoje životy. 

Čnosť čistoty rozlišujeme podľa životného stavu. Úplnú čistotu v myšlienkach, slovách a skutkoch sú 
povinní zachovávať ľudia, ktorí nežijú v manželstve: deti, mládež, ovdovení ľudia a Bohu zasvätené 
osoby. Porušenie čistoty u slobodných osôb nazývame hriechom smilstva.  

Čistota sa dotýka aj ľudí, čo žijú v manželstve. Sviatosť manželstva posväcuje lásku muža a ženy a 
dáva im oprávnenie sexuálne žiť. Ale ich sexuálny manželský život stojí výlučne v službách Stvoriteľa. 
Manželská čistota spočíva v prežívaní sexuálnej lásky podľa vôle Božej. Manželia by sa proti nej 
prehrešili, keby úmyselne zabraňovali počatiu. Znevážením manželskej čistoty je aj hriech manželskej 
nevery, ak sa osoba žijúca v manželstve prehrešila proti čistote s cudzou osobou. Tento hriech menu-
jeme cudzoložstvo. 

Čistota srdca je hodnota, o ktorú sa musí každý z nás namáhať a si ju chrániť. O to viac, že v tejto 
oblasti sme následkom dedičného hriechu všetci veľmi zraniteľní. S Božou pomocou je to možné a 
veľmi pre človeka prospešné. Tvrdiť, že čistota sa nedá zachovať, že je to vraj pre normálneho a 
zdravého človeka nemožné, je blud. Aj tvrdenie, že zachovávanie čistoty škodí zdraviu, je nezmysel. 
Ak Boh od človeka niečo žiada, nie je to na jeho škodu, ale naopak na jeho prospech a pre vlastné 
dobro, ako aj dobro celej ľudskej spoločnosti. Pán Boh týmto mravným zákonom o čistote chráni 
samého človeka pred mnohými nepríjemnosťami, chorobami a nešťastím, ktoré z porušovania čistoty 
pochádzajú, ale najviac chráni dobro rodiny. 

Uchrániť si čistotu srdca znamená v prvom rade ovládať svoje myšlienky a túžby. O čistotu dbáme 
aj starostlivosťou o naše telo, či sa už jedná o hygienu alebo obliekanie. Veľkým nebezpečenstvom pre 
čistotu srdca je vplyv zlých kníh, časopisov a televíznych programov. Tu osobitne platia slová Svätého 
písma: „Kto miluje nebezpečenstvo, zahynie v ňom.“ (Sir 3,27) Sexualita je posvätná skutočnosť, ako aj 
ostatné Božie dary. Sama o sebe nie je hriešna. Hriech ju môže poškvrniť a ona môže poškvrniť člo-
veka, ak ju zneužije. Aj rozum, ktorý je veľkým Božím darom, možno zneužiť na vymýšľanie zla, a 
predsa jeho poslanie je, aby človekovi pomáhal zmocňovať sa pravdy. Sexualitu musí vedieť človek 
podrobiť vláde svojho rozumu, svedomia a srdca. Ak sa spod tejto nadvlády človeka vymkne, spôsobuje 
to vždy nepredstaviteľnú škodu. 

Čistota ochraňuje a zabezpečuje dobro človeka tak v jeho individuálnom a osobnom živote ako aj v 
jeho spoločenských vzťahoch k druhým ľuďom. Jej najväčšie dobrodenie sa odkrýva najmä v rodinnom 
a manželskom živote. Čistota srdca je akoby strechou kresťanskej rodiny, ktorá ju chráni pred zápla-
vou zla a hriechu, z ktorého pochádza všetko ľudské nešťastie. Je zdrojom radosti a duchovnej sily. 
Je platidlom - valutou, za ktorú rodina a jej jednotliví členovia „kupujú“ pravú radosť, šťastie a pokoj. 

V zápase o čistotu hľadí kresťanská rodina na žiarivý príklad Svätej rodiny z Nazaretu. Na 
Ježišovi, Panne Márii a svätom Jozefovi vidíme nielen krásu čistoty a jej nevýslovné dobrodenie, ale v 
nich máme aj veľkých pomocníkov pri obrane osobnej čistoty i čistoty manželskej a rodinnej. Na 
príhovor Panny Márie a svätého Jozefa nás Pán Ježiš uchráni pred nástrahami a nebezpečenstvami, 
ktoré ohrozujú čistotu osoby i čistotu kresťanskej rodiny.  

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


