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  RROOKK  ZZAASSVVÄÄTTEENNÉÉHHOO  ŽŽIIVVOOTTAA  --  RREEHHOOĽĽNNÍÍKKOOVV  

RRookk  mmooddlliittiieebb  zzaa  kkrreessťťaannsskkéé  rrooddiinnyy  vv  nnaaššoomm  bbiisskkuuppssttvvee  

Týždeň  24. DNES: 10. NEDEĽA CEZ ROK 8. 6. 2015 – 14. 6. 2015 

Farský kostol Zoslania Ducha Svätého Babín  

DEŇ LITURGICKÝ KALENDÁR ÚMYSEL SV. OMŠE ČAS SV. 
SPOVEĎ 

INÉ PODUJATIE 

PONDELOK 
  8. 6. 15 

FÉRIA + Jozef Mizerák (30.deň)  
18.00  

 

UTOROK 
  9. 6. 15 

SV. EFRÉM, DIAKON A UČITEĽ CIRKVI, 
ĽUBOVOĽNÁ SPOMIENKA  

 
 

  

STREDA 

  10. 6. 15 

FÉRIA Za ružu Terézie 
Brnkaľákovej 18.00   

ŠTVRTOK 

  11. 6. 15 

 SV. BARNABÁŠ, APOŠTOL,  
SPOMIENKA 

 
 

  

PIATOK  
  12. 6. 15 

NAJSVÄTEJŠIE SRDCE JEŽIŠOVO, 
SLÁVNOSŤ  

+ Ján Brnkaľák a Ján 
Vajdiar  18.30  

 

SOBOTA   
  13. 6.  15 

NEPOŠKVRNENÉ SRDCE PANNY 

MÁRIE, SPOMIENKA 
 Sobášna sv. omša 

15.00 
 Janto - 

Brnkaľáková 

NEDEĽA 

  14. 6. 15 
JEDENÁSTA 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 
  8. 6. 15 

FÉRIA  
 

  

UTOROK 
  9. 6. 15 

SV. EFRÉM, DIAKON A UČITEĽ CIRKVI, 
ĽUBOVOĽNÁ SPOMIENKA  

+ rod. Bereňova 
a Kovalčíkova 18.00  

 

STREDA 

  10. 6. 15 

FÉRIA  
 

  

ŠTVRTOK 

  11. 6. 15 

 SV. BARNABÁŠ, APOŠTOL,  
SPOMIENKA 

+ Jozef a Júlia Chylova 

a rod. Vlžákova 
18.00  

 

PIATOK  
  12. 6. 15 

NAJSVÄTEJŠIE SRDCE JEŽIŠOVO, 
SLÁVNOSŤ  

 Poďakovanie za dar 
kňazstva 17.00 

  

SOBOTA   

  13. 6.  15 

NEPOŠKVRNENÉ SRDCE PANNY 

MÁRIE, SPOMIENKA 
 

  
 

NEDEĽA 
  14. 6. 15 

JEDENÁSTA NEDEĽA  

„CEZ ROK“    
Na úmysel   8.30 

  

Oznamy:        
 V piatok je sviatok Najsvätejšieho Srdca Ježišovho. Sv. omše : Vasiľov o 17.00, Babín o 18.30. 

V tento deň môžeme získať úplné odpustky pri recitovaní modlitby Najmilší Ježišu, predpísanej na 

tento deň.  
 Upratovanie kostola:   Babín :    č.d. 259 - 274         

                    Vasiľov: Zdena Hnojčíková, Jana Kršáková, Zdena Kapráliková, 

                                                     Daniela Kotúľová, Anna Baraniaková, Elena Hnojčíková 

 Sviatosť manželstva chcú prijať: 
     Michal JANTO, syn Jozefa a Jany rod. Teličákovej, narodený – Dol. Kubín a bývajúci – Zázrivá 

     a Michaela BRNKAĽÁKOVÁ, dcéra Jána a Anny rod. Šteťárovej, nar. – Dol. Kubín a bývajúca –  Babín 
  Ohlasujú sa 3. raz 

       

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

 

 

 
 

 

 

 



SSVVÄÄTTÁÁ  RROODDIINNAA  ––  ŠŠKKOOLLAA  SSVVÄÄTTÉÉHHOO  UUMMIIEERRAANNIIAA    
K tajomstvu človeka neoddeliteľne patrí aj záhada smrti. Človeka nesužujú len bolesti a postupný telesný 

úpadok, ale najmä strach pred definitívnym zánikom. V srdci človeka je zakorenená túžba po nesmrteľnosti, 
ktorá pomáha človekovi vzpierať sa smrti a zavrhovať úplné zničenie a koniec jestvovania svojej osobnosti. 
Tajomstvo smrti osvetľuje jedine svetlo viery. 

 „Kým zoči-voči smrti zlyháva akákoľvek predstavivosť, zatiaľ Cirkev, poučená Božím zjavením, tvrdí, že 
Boh stvoril človeka, aby po prekonaní pozemských bied, dosiahol blažený cieľ. Okrem toho kresťanská viera 
učí, že telesná smrť - od ktorej by bol človek uchovaný, keby nebol zhrešil - bude premožená, keď mu všemo-
húci a milosrdný Spasiteľ prinavráti stav spásy, stratený vlastnou vinou...Toto víťazstvo dosiahol Kristus svo-
jim zmŕtvychvstaním, oslobodiac človeka od smrti svojou vlastnou smrťou. A tak viera, predkladaná solídnym 
spôsobom, dáva každému premýšľajúcemu človeku odpoveď na jeho úzkostnú otázku o budúcom osude. Posky-
tuje nám aj možnosť byť v spojení v Kristu s našimi drahými, ktorých už uchvátila smrť, dávajúc nám nádej, že 
dosiahli pravý život u Boha.“ (Gaudium et spes, 18) 

Nazaretský dom, v ktorom bývala Svätá rodina Ježiša, Panny Márie a svätého Jozefa, bol v pravom zmysle 
slova domom života. Veď sa v ňom ubytoval Ježiš Kristus, ktorý o sebe povedal: „Ja som cesta, pravda a život.“ 
(Jn 14,6) Prišiel na túto zem, „aby mali život a aby ho mali hojnejšie“ (Jn 10,10). A predsa ani tento dom neo-
bišla smrť a vlúdila sa aj pod jeho strechu. Jeho obyvatelia mali so smrťou osobnú skúsenosť, na ktorej nám 
Boh zjavuje hneď viacero skutočností o tajomstve zomierania a smrti.  

Najprv treba spomenúť svätú smrť svätého Jozefa, ktorý dokončil svoj život v kruhu svojich najbližších: 
Ježiša a Panny Márie. O svätom Jozefovi posvätná tradícia hovorí, že zomrel v náručí Pána Ježiša. Preto sa 
Jozef stal patrónom zomierajúcich. Ježišova náruč, v ktorej zomrel svätý Jozef, je obrazným vyjadrením 
toho, čo to znamená zomierať v Kristovi. Umierať v Kristovi znamená umierať v Božej milosti, bez ťažkého 
hriechu. Vo vlastnení tohoto daru zjednotenia s Kristom spočíva naša pripravenosť na smrť. Keďže nepoznáme 
ani deň ani hodinu nášho odchodu z tohoto sveta, musíme byť stále pripravení. „Aj vy buďte pripravení, lebo 
Syn človeka príde v hodinu, o ktorej sa nenazdáte.“ (Lk 12, 40) 

Na smrti svätého Jozefa nám Boh zjavuje aj potrebu zomierať v kruhu svojich najbližších. Je to veľké 
posolstvo pre kresťanskú rodinu, aby stála pri svojich zomierajúcich a bola im útechou i oporou v najdôležitej-
ších chvíľach pozemského života. Moderná doba oberá človeka o možnosť sväto zomierať obklopený láskou a 
duchovnou pomocou tých, pre ktorých žil a pracoval.  

Odchod Panny Márie z tohto sveta kresťanská tradícia ani nenazýva smrťou, ale usnutím. Chce sa tým 
naznačiť, že jej osoby sa netýkala smrť v zmysle trestu za dedičný hriech, pred ktorým bola uchránená, ani 
jej telo neuzrelo porušenie v smrti, ale bolo hneď oslávené a vzaté s jej dušou do neba. „Nepoškvrnená Panna, 
uchovaná od akejkoľvek škvrny dedičnej viny, po skončení behu tohoto pozemského života bola s telom a dušou 
vzatá do nebeskej slávy a Pán ju povýšil za Kráľovnú vesmíru, aby sa ešte viac stala podobnou svojmu Synovi, 
Pánovi pánov a víťazovi nad hriechom a smrťou.“ (Lumen gentium, 59)  

Je len samozrejmé, že Panna Mária má veľký zástoj nielen v našom pozemskom živote, ale aj v našom umie-
raní. Našu nádej v pomoc Panny Márie v najkritickejšiu chvíľu nášho života, v hodinu smrti, vyjadruje prosba, 
ktorou sa na ňu obraciame, keď sa modlíme Zdravas Mária. „Pros za nás hriešnych teraz i v hodinu smrti na-
šej“. Keď jej už teraz zverujeme „hodinu našej smrti“, žiadame ju, aby stála pri nás, ako pri smrti svojho Syna 
na kríži, a aby nás v hodine nášho odchodu prijala ako naša Matka a zaviedla nás do raja, k svojmu Synovi Ježi-
šovi. 

Hlavnú lekciu svätého umierania nám dáva Pán Ježiš, ktorý za nás dobrovoľne a z lásky zomrel na kríži. Vo 
svetle viery v Kristovo veľkonočné tajomstvo pozeráme na vlastnú budúcu smrť i smrť našich blízkych s náde-
jou. Táto nádej nás uschopňuje prijať aj sprievodné znaky, ktoré sú so smrťou úzko spojené, ako je bolesť, 
choroby a trápenie. Tým, že ich prežívame trpezlivo a odovzdane do Božej vôle, vieme ich posvätiť a urobiť z 
nich obetu. Tak sa usilujeme Kristovi pripodobňovať v smrti, aby sme mohli mať účasť aj na jeho vzkriesení a 
oslávení. „Aby som poznal jeho, moc jeho zmŕtvychvstania a účasť na jeho utrpení tým, že sa mu pripodobním 
v smrti, aby som tak nejako dosiahol aj vzkriesenie z mŕtvych. (Flp 3, 10-11)  

Smrť v rodine zapríčiňuje bolesť nielen tomu, kto zomiera, ale aj tým, s ktorými bol zosnulý v živote tesne 
spojený. Sú to najmä rodičia, príbuzní, priatelia a známi. V každej rodine musíme čakať smrť, nik nevie, kedy 
príde. Často nás prekvapí a príde predčasne. Bolesť z rozlúčenia, ktorú nám spôsobuje smrť našich najbližších, 
zmierňuje kresťanská nádej. Vieme, že toto odlúčenie nie je navždy. Raz sa opäť s našimi drahými zosnulými 
stretneme. Môžeme s nimi zostať v duchovnom spojení. Spoločenstvo so zosnulými pestujeme vytrvalou láskou 
a modlitbou. Najviac im pomáhame svätými omšami a svätým prijímaním.  

„Kresťanský zmysel smrti sa odhaľuje vo svetle veľkonočného tajomstva smrti a vzkriesenia Ježiša Krista, 
ktorý je našou jedinou nádejou. Kresťan, ktorý umiera v Ježišovi Kristovi, sa chce „vzdialiť z tela a bývať u 
Pána“ (2 Kor 5,8). (Katechizmus Katolíckej cirkvi, 1681) 

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


