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ROK ZASVÄTENÉHO ŽIVOTA - REHOĽNÍKOV
Rok modlitieb za kresťanské rodiny v našom biskupstve
Týždeň 20.

DNES: ŠIESTA VEĽKONOČNÁ NEDEĽA

Farský kostol Zoslania Ducha Svätého
DEŇ

LITURGICKÝ KALENDÁR

PONDELOK
11. 5. 15
UTOROK
12. 5. 15
STREDA
13. 5. 15
ŠTVRTOK
14. 5. 15
PIATOK
15. 5. 15
SOBOTA
16. 5. 15

VEĽKONOČNÁ FÉRIA

NEDEĽA
17. 5. 15

SIEDMA

SV.

BLAHOSLAVENÁ
PANNA
FATIMSKÁ, ĽUB. SPOMIENKA








ÚMYSEL SV. OMŠE

ČAS

SV.
SPOVEĎ

INÉ PODUJATIE

MÁRIA

NANEBOVSTÚPENIE PÁNA,

+ rod. Ľubova, Gaborova

PRIKÁZANÝ SVIATOK

18.30

VEĽKONOČNÁ FÉRIA
SV.

JÁN
NEPOMUCKÝ,
A MUČENÍK, SPOMIENKA

KŇAZ

VEĽKONOČNÁ

Na úmysel

7.00

Za veriacich

10.30

NEDEĽA

LITURGICKÝ KALENDÁR
VEĽKONOČNÁ FÉRIA

ŠTVRTOK
14. 5. 15

NANEBOVSTÚPENIE PÁNA,

PIATOK
15. 5. 15
SOBOTA
16. 5. 15
NEDEĽA
17. 5. 15

VEĽKONOČNÁ FÉRIA

SV.

1.

Sv. prijímanie

Vasiľov

PONDELOK
11. 5. 15
UTOROK
12. 5. 15
STREDA
13. 5. 15

Oznamy:

Babín

PANKRÁC, MUČENÍK

Kostol sv. Jána a Pavla
DEŇ

11. 5. 2015 – 17. 5. 2015

ÚMYSEL SV. OMŠE

ČAS

SV.
SPOVEĎ

INÉ PODUJATIE

PANKRÁC, MUČENÍK

BLAHOSLAVENÁ
PANNA
FATIMSKÁ, ĽUB. SPOMIENKA

MÁRIA
+ Anton Chyla (30. deň)

PRIKÁZANÝ SVIATOK

SV.

JÁN
NEPOMUCKÝ,
A MUČENÍK, SPOMIENKA
SIEDMA

KŇAZ

VEĽKONOČNÁ

NEDEĽA

16.30

Na úmysel

8.30

V pondelok, utorok a stredu sú prosebné dni. Obsah dní – prosby za úrodu.
Spoveď rodičov a príbuzných prvoprijímajúcich detí v Babíne bude v piatok od 19,00 do 20,00 hod.
Spoveď prvoprijímajúcich detí bude v sobotu o 14.00 hodine. Po sv. spovedi bude nácvik detí.
Májové pobožnosti v Babíne – o 18,00 hod.
Na budúcu nedeľu je zbierka na katolícke masmédia.
Upratovanie kostola: Babín : rodičia prvoprijímajúcich detí
Vasiľov: Emília Kotúľová, Žofia Kytková, Iveta Kytková, Mária Špaglová,
Ľudmila Matisová, Helena Jurkyová
Sviatosť manželstva chcú prijať:
Ivan Janiga, syn Ivana a Moniky rod. Kotúľovej, narodený – Dolný Kubín a bývajúci- Vasiľov
a Darina Bandíková, dcéra + Antona a Viery rod. Kekelákovej, nar. – Trstená a bývajúca – Rabča
Ohlasujú sa 3. raz
Milan JURIČÁK, syn + Milana a Márie rod. Valčičákovej, narodený – Dol. Kubín a bývajúci – Babín
a Daniela ILKOVÁ, dcéra Jaroslava a Daniely rod. Martonovej, nar. – Dol. Kubín a bývajúca – Jasenová
Ohlasujú sa 1. raz
Lukáš HRBKA, syn Františka a Marty rod. Šillákovej, narodený – Dol. Kubín a bývajúci – Babín
a Alena KOVÁČOVÁ, dcéra Juraja a Šárky rod. Štefkovej,nar.-Frýdek Místek a býv.-Frýdek Místek-Baška
Ohlasujú sa 1. raz
Kto by vedel o nejakej manželskej prekážke, je to povinný ohlásiť na farskom úrade.

SVÄTÁ RODINA – ŠKOLA POČÚVANIA BOŽIEHO SLOVA
„Božie slovo“ je vlastné meno, ktorým označujeme Božieho Syna, druhú Božskú osobu Ježiša Krista.
Takýmto menom ho predstavuje svätý Ján apoštol v prológu k svojmu evanjeliu: „Na počiatku bolo Slovo a to
Slovo bolo u Boha a to slovo bol Boh... a Slovo sa telom stalo a prebývalo medzi nami.“ (Jn 1, 1, 14) Kristus je
Slovom, v ktorom nebeský Otec sa prihovoril k človekovi. „V týchto posledných dňoch prehovoril k nám v Sy-

novi, ktorého ustanovil za dediča všetkého a skrze ktorého stvoril aj svet.“ (Hebr 1,2)

Svätá rodina v Nazarete mala tú česť, že sa pod jej strechou ubytovalo Božie slovo Ježiš Kristus. Medzi Svätou rodinou a Božím slovom bola naozaj mimoriadna väzba a životodarný vzťah. Tento vzťah Slova a
spoločenstva nazaretskej domácnosti sa uskutočňoval v dvoch základných rovinách. Prvou rovinou je Svätá
rodina ako poslucháčka Božieho slova. Druhou rovinou je služba Svätej rodiny Božiemu slovu. Tieto dve
dimenzie vzťahu Božieho slova a Svätej rodiny spolu súvisia a nemožno ich od seba oddeľovať.
O vzťahu Panny Márie k Božiemu slovu vydávajú svedectvo knihy evanjelia. Panna Mária prijala Slovo,
počala Slovo a žila podľa Slova. Právom ju nazývame matkou Božieho slova, lebo dala Slovu telo pri jeho vtelení. Ešte viac ako matkou Slova, bola Panna Mária učeníčkou Slova. Žila zo Slova, ktorým bol Kristus. Svätý
Lukáš evanjelista to vyjadril takto: „Ale Mária zachovávala všetky tieto slová vo svojom srdci a premýšľala o
nich.“ (Lk 1,19) Alebo inde napísal: „Potom sa s nimi vrátil do Nazareta a bol im poslušný. A jeho matka

zachovávala všetky slová vo svojom srdci.“ (Lk 2,51)

Pán Ježiš vyzdvihol svoju matku ako najlepšiu poslucháčku a uskutočňovateľku Božieho slova. Keď raz
prišla Panna Mária za ním na návštevu počas jeho verejného účinkovania, „Oznámili mu: „Vonku stojí tvoja

matka a tvoji bratia a chcú ťa vidieť.“ On im odvetil: „Mojou matkou a mojimi bratmi sú tí, čo počúvajú Božie slovo a uskutočňujú ho.“ (Lk 8,20-21) Svätý Augustín vysvetľuje tieto Ježišove slová tak, že prv, ako ho
Mária prijala do lona ako matka, prijala ho do srdca ako učeníčka. Inokedy zasa akási žena zvelebovala jeho
matku. Ježiš vtedy naznačil, že jeho matka je blahoslavená hlavne preto, že sa stala aj jeho učeníčkou.

„Akási žena zo zástupu pozdvihla svoj hlas a povedala mu: „Blahoslavený život, ktorý ťa nosil, a prsia, ktoré
si požíval.“ Ale on povedal: „Skôr sú blahoslavení tí, čo počúvajú Božie slovo a zachovávajú ho.“ (Lk 11,27-28)

Svätá rodina počúvala Božie slovo a ho aj prijímala. Ježiš mal prvých a najlepších učeníkov práve vo svojom nazaretskom dome. Spolunažívanie Panny Márie a svätého Jozefa s Ježišom v nazaretskej domácnosti
bola vlastne neustála bohoslužba slova. Ich život v službe Ježišovi bol aj ukážkou služby Božiemu slovu.
Všetkým, čo robili pre Ježiša, poslúžili dielu ohlasovania jeho evanjelia. Ich život dokonale zobrazoval Kristovo učenie a bol tým najúčinnejším svedectvom o jeho pravde.
Aj každá kresťanská rodina je povolaná k tomu, aby počúvala a uskutočňovala Božie slovo, ktoré Ježiš
ohlásil v evanjeliu. Podobne ako Svätá rodina, aj naše rodiny môžu dať Božiemu slovu – Ježišovi Kristovi svoj
dom, aby v ňom mohol bývať. Na adresu kresťanských rodín napísal svätý apoštol Pavol: „Kristovo slovo nech

vo vás bohato prebýva. Vo všetkej múdrosti sa navzájom poúčajte a napomínajte a pod vplyvom milosti spievajte Bohu vo svojich srdciach žalmy, hymny a duchovné piesne.“ (Kol 3,16)

Kresťanská rodina môže prijať pod svoju strechu Božie slovo aj tak, že si pre domácnosť nadobudne
Sväté písmo, v ktorom je zapísané autentické Božie slovo. Kedykoľvek ho rodina otvára a z neho číta, stretáva sa so živým Kristom, s jeho slovom a počúva jeho samého. Čítanie zo Svätého písma spája kresťanská
rodina vždy aj s modlitbou. Tak sa v rodine slávi domáca bohoslužba slova.
Rodina je kresťanskou rodinou práve tým, že počúva a prijíma Božie slovo. Božie slovo priam z rodiny
utvára domácu cirkev: „Ale tým, ktorí ho prijali, dal moc sa stať Božími deťmi; tým, čo uverili v jeho meno,
čo sa nenarodili ani z krvi, ani z vôle tela, ani z vôle muža, ale z Boha.“ (Jn 1, 12). Počúvanie a prijímanie Božieho slova utvára z ľudskej domácnosti Božiu rodinu.
Božie slovo dáva duchovný a nadprirodzený život kresťanskej rodine. Ono formuje všetok život veriacich, je akoby chlebom ducha, ktorým sa živí viera a láska členov kresťanskej domácnosti. Božie slovo je
pravidlom kresťanského života pre veriacich v rodine. Podľa neho utvárame naše spoločenstvo s Bohom i
spolužitie medzi sebou. „Kto ma miluje, bude zachovávať moje slovo a môj Otec ho bude milovať; prídeme k

nemu a urobíme si uňho príbytok. Kto ma nemiluje, nezachováva moje slová. A slovo, ktoré počujete, nie je
moje, ale Otcovo, toho, ktorý ma poslal.“ (Jn 14,23-24) Božie slovo je svetlom pre kresťanskú rodinu, v ktorého žiare putuje do nebeskej vlasti. „Tvoje slovo je svetlo pre moje nohy a pochodeň na mojich chodníkoch.“ (Ž 119,105).

Druhou rovinou vzťahu kresťanskej rodiny a Božieho slova je služba ohlasovania. Tak, ako všetci majú
počúvať Božie slovo, majú ho všetci aj ohlasovať. Službu ohlasovania Božieho slova zveril Kristus Cirkvi pri
svojom nanebovstúpení. „Iďte teda a učte všetky národy a krstite ich v mene Otca i Syna i Ducha Svätého
a naučte ich zachovávať všetko, čo som vám prikázal." (Mt 28, 19) Tento Kristov príkaz je adresovaný všetkým členom Cirkvi a majú ho plniť všetci veriaci, pravda nie tým istým spôsobom. Celá Cirkev prepožičiava
Kristovi svoj živý hlas. Jej hlasom k nám hovorí on sám. „Kto vás počúva, mňa počúva.“ (Lk 10, 16)
Aj veriaci laici žijúci vo svete sú nielen poslucháčmi Božieho slova, ale aj ohlasovateľmi. Sebe primeraným spôsobom majú Božie slovo ohlasovať a šíriť vo svojom životnom prostredí: na pracovisku, vo svete kultúry, verejnom živote a nadovšetko v rodinách. Práve kresťanská rodina je osobitný priestor, kde svetskí
veriaci môžu a majú ohlasovať Božie slovo. Je to predovšetkým rodinná katechéza, pri ktorej z úst rodičov
deti obyčajne po prvýkrát počujú Božie slovo. Laikom nie je vlastné verbálne ohlasovanie Božieho slova, hoci
aj živým slovom, keď si to vyžadujú okolnosti a dovoľujú schopnosti veriacich, môžu byť šíriteľmi Slova.
Najvlastnejší spôsob služby Božiemu slovu je vydávanie svedectva života, dobrý príklad, z ktorého vyžaruje
Božie slovo uskutočnené v dobrých skutkoch. O každej kresťanskej rodine má platiť, čo napísal svätý apoštol Pavol: „Vy ste náš list vpísaný nám do srdca, ktorý poznajú a čítajú všetci ľudia.“ (2Kor 3, 2)

Z knihy: Mons. Pavol Janáč, Kresťanská rodina v škole Nazareta, 2006

