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  RROOKK  ZZAASSVVÄÄTTEENNÉÉHHOO  ŽŽIIVVOOTTAA  --  RREEHHOOĽĽNNÍÍKKOOVV  
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Týždeň  26. DNES: 12. NEDEĽA CEZ ROK 22. 6. 2015 – 28. 6. 2015 

Farský kostol Zoslania Ducha Svätého Babín  

DEŇ LITURGICKÝ KALENDÁR ÚMYSEL SV. OMŠE ČAS SV. 
SPOVEĎ 

INÉ PODUJATIE 

PONDELOK 
  22. 6. 15 

SV. PAVOL Z NOLY, BISKUP;   
SV. JÁN FISCHER, BISKUP 
A TOMÁŠ MORUS, MUČENÍCI 

+ Ondrej Bohucký 
18.00 17.30 

 

UTOROK 
  23. 6. 15 

FÉRIA  
 

  

STREDA 
  24. 6. 15 

NARODENIE SV. JÁNA KRSTITEĽA, 
SLÁVNOSŤ 

+ rod. Liškova, Škuntova, 
Zuzana Brník, Miroslav 18.00 17.30  

ŠTVRTOK 

  25. 6. 15 

 FÉRIA + rod. Trnkova, Kurčinova, 
Matlákova 18.00 17.30  

PIATOK  
  26. 6. 15 

SV. JÁN A PAVOL,  

MUČENÍCI 

 
  

 

SOBOTA   
  27. 6.  15 

SV. LADISLAV, ;     SV. CYRIL 
ALEXANDRIJSKÝ, BISKUP A UČ.CIRKVI 

 
 

  

NEDEĽA 

  28. 6. 15 
TRINÁSTA NEDEĽA 

„CEZ ROK“ 

Na úmysel 

Za veriacich 

7.00 
   9.00 

  

Kostol sv. Jána a Pavla  Vasiľov  

DEŇ LITURGICKÝ KALENDÁR ÚMYSEL SV. OMŠE ČAS SV. 
SPOVEĎ 

INÉ PODUJATIE 

PONDELOK 
  22. 6. 15 

SV. PAVOL Z NOLY, BISKUP;   
SV. JÁN FISCHER, BISKUP A TOMÁŠ 

MORUS, MUČENÍCI 

 
 

  

UTOROK 
  23. 6. 15 

FÉRIA + Peter Škombár, Jozef, 
Mária a rodičia 18.00 17.30 

 

STREDA 
  24. 6. 15 

NARODENIE SV. JÁNA KRSTITEĽA, 
SLÁVNOSŤ 

 
 

  

ŠTVRTOK 
  25. 6. 15 

 FÉRIA  
 

16.00 - 
17.00 

Sv. spoveď pred 

odpustom 

PIATOK  
  26. 6. 15 

SV. JÁN A PAVOL,  

MUČENÍCI 

Za dobrodincov kostola 
+ Florián Kotúľ 

8.00 
18.00 

 
 

SOBOTA   

  27. 6.  15 

SV. LADISLAV, ;     SV. CYRIL 
ALEXANDRIJSKÝ, BISKUP A UČ.CIRKVI 

Za zdravie a Božie 
požehnanie č. 29 18.00 17.30 

 

NEDEĽA 
  28. 6. 15 

TRINÁSTA NEDEĽA 

„CEZ ROK“ 
ODPUSTOVÁ 
SLÁVNOSŤ  

  

10.30 
  

Oznamy:  V dnešnú nedeľu je „DEŇ OTCOV“. 
 V piatok je sviatok sv. Jána a Pavla. V piatok bude sv. omša vo Vasiľove aj ráno o 8,00 hod. 
     a večer o 18.00 hod. Slávnostná odpustová sv. omša bude v nedeľu  o 10.30 hod. Slávnostným  

     celebrantom a kazateľom bude prof. František Trstenský, prorektor KU v Ružomberku.   
 Spovedanie pred odpustom vo Vasiľove vo štvrtok od 16.00 hod. do 17.00 hod. 

 V piatok bude mať sv. omšu vo Vasiľove o 18.00 hod. novokňaz zo Starej Ľubovne Marián Kundľa. 

 Na budúcu nedeľu bude „ Zbierka na dobročinné diela Svätého Otca.“ 

 Upratovanie kostola:   Babín :    č. d.  294 - 312             

                        Vasiľov: Zuzana Žofajová, Viera Bakaľová, Mária Baraniaková, 
                                                     Ľubica Baraniaková, Mária Bombjaková, Ľudmila Michalčíková 

 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 2. 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  OODDRRIIEEKKAANNIIAA    

NNeodmysliteľnou súčasťou nášho osobného i rodinného života je askéza - odriekanie. Jej bib-
lický názov je pôst. Tvoril súčasť židovskej náboženskej tradície. Svätá nazaretská rodina poznala 
tento prejav úcty a lásky voči Bohu a ho aj praktizovala. Rodinný život nazaretskej domácnosti bol 
posvätený každodenným odriekaním a askézou. Žili veľmi skromne. Ich životný „štandard“ 
zodpovedal postaveniu chudobných vtedajšej doby. Evanjeliá nám nezaznamenali žiadne správy o 
spôsobe ich skromného a odriekavého života. Z toho, čo vieme z Písem o ich živote, si môžeme 
urobiť o tom primeranú predstavu. Napríklad, vedeli znášať útrapy a nedostatok vyhnancov a 
bezdomovcov v cudzej krajine, praktizovali náboženské predpisy Mojžišovho Zákona o dovolených 
a čistých jedlách, a podobne. Aké postavenie mal pôst a askéza v ich živote, vieme najlepšie vy-
badať z Ježišovho učenia, ktoré neskoršie počas svojho verejného účinkovania hlásal.   

Pán Ježiš vo svojich poučovaniach pôstu a odriekaniu venoval veľkú pozornosť. Ustanovil ho 
priam za nevyhnutnú podmienku jeho nasledovania. „Kto chce ísť za mnou, nech zaprie sám seba, 
vezme svoj kríž a nasleduje ma. Lebo kto by si chcel život zachrániť, stratí ho, ale kto stratí svoj 
život pre mňa, nájde ho. Veď čo osoží človekovi, keby aj celý svet získal, a svojej duši by uškodil?! 
Alebo za čo vymení človek svoju dušu?!“ (Mt 16,24-26 ) V kázni „na vrchu“ obrazne rozvíja svoju 
náuku o sebazaprení: „Ak ťa zvádza na hriech tvoje pravé oko, vylúp ho a odhoď ho od seba, lebo 
je pre teba lepšie, ak zahynie jeden z tvojich údov, ako keby sa malo celé tvoje telo dostať do 
pekla. A ak ťa zvádza na hriech tvoja pravá ruka, odtni ju a odhoď od seba, lebo je pre teba 
lepšie, ak zahynie jeden z tvojich údov, ako keby malo ísť celé tvoje telo do pekla.“ (Mt 5,29-30) 
Je to obrazná reč, netreba ju brať doslovne. Kristus týmto podobenstvom dáva návod, ako si 
máme počínať v pokušení k hriechu. Treba sa nám správať tak, ako keby sme oko, či ruku nemali. 
Nemáme ich použiť na hriech, nezneužiť na konanie zla. Pohotovosť a schopnosť vôle nezneužiť 
svoje zmysly a údy na konanie zla a celkom ich zapojiť do služby lásky k Bohu alebo k blížnemu 
človek nadobúda častým cvičením sebazaprenia a umŕtvovania. 

Slovo askéza modernému človekovi znie cudzo a ľaká sa ho. Mnohí askézu považujú za relikt 
dávnych čias, nezlučiteľný so štýlom života, ktorý prináša naša doba. Naše rodiny zasiahla vlna 
konzumizmu. Je to taký štýl života, keď si ľudia myslia, že im je všetko dovolené, že možno bez 
miery všetko užívať. Kvalita života sa podľa tejto mentality meria jedine spotrebou. Je bez 
akýchkoľvek pochýb jasné, že konzumizmus je choroba, ktorá zraňuje človeka a prináša mu 
nesmierne škody aj v telesnom i duchovnom a mravnom ohľade.  

Askéza a dobrovoľné odriekanie je človeku veľmi prospešné aj pre jeho telesné zdravie a ešte 
viac pre jeho duchovný život. Upevňuje vôľu a zväčšuje schopnosť konať dobro. Askéza je vyni-
kajúcou formou pokánia za hriechy minulé, ale aj účinnou ochranou pred budúcimi. Nesmierne 
obohacuje rodinný život. Uspôsobuje ľudí pre väčšiu znášanlivosť, pomáha prekonávať egoizmus a 
prispieva k žičlivosti a vzájomnému obdarúvaniu sa. Askéza neznamená strácať, ale naopak, získať. 
Práve neschopnosť, či neochota pre odriekanie je príčinou strát a ohrození každého druhu, fyzic-
kého i duchovného.  

Nie každá askéza je dobrá a páči sa Bohu. Sú pôsty aj nevhodné, ba priam škodlivé. Boh nemá 
záľubu v pôste pre samotný pôst. Odriekanie pre odriekanie je nie len jalové a zbytočné, ale aj 
škodlivé. Mnohí sa zriekajú a postia z nevhodných dôvodov. Tak napríklad odtučňovacia kúra kvôli 
kráse ešte nie je pôstom, ktorý by sa mohol páčiť Bohu. Ani praktizovania najrozličnejších diét 
ešte nemusí byť pôstom a askézou, ktorú si žiada viera. Dnes sú vo veľkej móde rozlične diéty: 
vegetariánska diéta, delená strava, počítanie kalorických hodnôt vo výžive a podobne. Ani časté 
procedúry, tréningy a fyzické cvičenia vo fitnes centrách, hoci namáhavé, ešte nemusia byť súčas-
ťou askézy. To, čo robí askézu askézou, pôst pôstom a odriekanie odriekaním v kresťanskom chá-
paní, je zameranie ducha.  

Jestvujú až tri kritériá, podľa ktorých rozpoznávame, či ide o pravú alebo falošnú askézu. Pr-
vým je úmysel, pre ktorý sa podujímame na asketické cvičenie alebo pôst. Druhým je spôsob, akým 
askézu praktizujeme. Najhlavnejšie kritérium je ovocie nášho pôstu a odriekania, ktorým je pre-
máhanie sebectva a láska k blížnym. Tretia pôstna prefácia vystihuje zmysel a ovocie pôstu a celej 
našej askézy slovami: „Je naozaj dôstojné a správne spievať pieseň chvály a veleby tebe, všemo-
húci Otče, a pôstnym sebazapieraním uznávať tvoju dobrotu a vzdávať ti vďaky. Lebo ty chceš, 
aby sme premáhaním seba krotili svoju pýchu a otvárali srdcia pre chudobných. Keď sa s nimi de-
líme o chlieb, napodobňujeme tvoju dobrotu i lásku tvojho Syna, nášho Pána Ježiša Krista.“  

Jestvuje mnoho dôvodov pre kresťanskú rodinu, aby vo svojom živote pestovala ducha askézy a 
odriekania. Najväčší a najpresvedčivejší dôvod je príklad samého Krista. Sám sa postil, posvätil 
pôst a odriekanie a dal nám ho ako liek a záruku víťazstva našej viery a lásky.  

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


