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Týždeň  21. DNES: SIEDMA VEĽKONOČNÁ NEDEĽA   18. 5. 2015 – 24. 5. 2015 

Farský kostol Zoslania Ducha Svätého Babín  

DEŇ LITURGICKÝ KALENDÁR ÚMYSEL SV. OMŠE ČAS SV. 
SPOVEĎ 

INÉ PODUJATIE 

PONDELOK 
  18. 5. 15 

SV. JÁN I. PÁPEŽ A  MUČENÍK, 
ĽUBOVOĽNÁ  SPOMIENKA  

 
  

 

UTOROK 
  19. 5. 15 

VEĽKONOČNÁ FÉRIA  Poďakovanie za 70 r. 
života - Ondrej 18.00 

  

STREDA 
  20. 5. 15 

SV. BERNARDÍN SIENSKY, KŇAZ, 
ĽUBOVOĽNÁ  SPOMIENKA 

 
   

ŠTVRTOK 

  21. 5. 15 

VEĽKONOČNÁ FÉRIA  
   

PIATOK  
  22. 5. 15 

SVÄTÁ RITA Z KASSIE, REHOĽNÍČKA, 
ĽUBOVOĽNÁ SPOMIENKA  

 
  

 

SOBOTA   
  23. 5.  15 

VEĽKONOČNÁ FÉRIA  
 

  

NEDEĽA 

  24. 5. 15 
SLÁVNOSŤ ZOSLANIA 

DUCHA SVÄTÉHO - TURÍCE  
Na úmysel    10.00  ODPUSTOVÁ 

SLÁVNOSŤ 

Kostol sv. Jána a Pavla  Vasiľov  

DEŇ LITURGICKÝ KALENDÁR ÚMYSEL SV. OMŠE ČAS SV. 
SPOVEĎ 

INÉ PODUJATIE 

PONDELOK 
  18. 5. 15 

SV. JÁN I. PÁPEŽ A MUČENÍK, 
ĽUBOVOĽNÁ  SPOMIENKA  

 
 

  

UTOROK 
  19. 5. 15 

VEĽKONOČNÁ FÉRIA   
  

 

STREDA 

  20. 5. 15 

SV. BERNARDÍN SIENSKY, KŇAZ, 
ĽUBOVOĽNÁ  SPOMIENKA 

 
 

  

ŠTVRTOK 

  21. 5. 15 

VEĽKONOČNÁ FÉRIA + rod. Špaglova, 

Michalčíkova 
18.00  

 

PIATOK  
  22. 5. 15 

SVÄTÁ RITA Z KASSIE, REHOĽNÍČKA, 
ĽUBOVOĽNÁ SPOMIENKA  

 
 

  

SOBOTA   

  23. 5.  15 

VEĽKONOČNÁ FÉRIA  
  

 

NEDEĽA 
  24. 5. 15 

SLÁVNOSŤ ZOSLANIA 

DUCHA SVÄTÉHO - TURÍCE  
Na úmysel   8.00 

  

Oznamy:    Májové pobožnosti v Babíne – o 18,00 hod.  

 V dnešnú  nedeľu je zbierka na katolícke masmédia: Rádio LUMEN, televízia LUX. 

 Na budúcu nedeľu je slávnosť Zoslania Ducha Svätého. Odpustová slávnosť v Babíne. Spovedanie 

pred odpustom bude v sobotu od 10,00 hod. do 11,00 hod.       
Sv. omša na budúcu nedeľu v Babíne bude o 10,00 hodine. Zároveň je aj výročie posviacky farského 

kostola v Babíne. Sv. omša vo Vasiľove na budúcu nedeľu bude o 8,00. 

 Upratovanie kostola:   Babín :    č.d. 210 - 221         

          Vasiľov: Lenka Škombárová, Mária Obrtáčová, Štefánia Bereňová, Katarína Škombárová,                    

                       Anna Škombárová, Margita Bereňová 

 Sviatosť manželstva chcú prijať: 
     Florián Bereň, syn + Františka a Márie rod. Kovalčíkovej, narodený – Dol. Kubín a bývajúci – Vasiľov 

      a Patrícia Škapcová, dcéra Štefana a Márie rod. Jurkyovej, nar. – Dol. Kubín a bývajúca –  Hruštín 

  Ohlasujú sa 1. 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 2. 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 2. raz 

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



SSVVÄÄTTÁÁ  RROODDIINNAA  ––  ŠŠKKOOLLAA  ŽŽIIVVOOTTAA  ZZ  EEUUCCHHAARRIISSTTIIEE    
Nazaretský dom, v ktorom bývala Svätá rodina Ježiša, Panny Márie a svätého Jozefa, bol na 

tomto svete prvým svätostánkom. V ňom sa ubytoval a žil sám Boží Syn, ktorý sa pre našu spásu stal 
človekom. V určitom zmysle bol tento domček v Nazarete predobrazom a anticipáciou dnešných 
svätostánkov vo všetkých kostoloch na svete, v ktorých teraz prebýva Pán Ježiš vo sviatosti Eu-
charistie.  

Svätá rodina mala neopakovateľnú a výnimočnú účasť na tajomstve Eucharistie, veď v nej je prí-
tomné celé Kristovo tajomstvo vykúpenia. Keď Kristus ustanovil Eucharistiu, rozkázal ju sláviť na jeho 
pamiatku. V Eucharistii sa oživuje všetko, čo prežil a vykonal pre našu spásu: jeho vtelenie v 
Nazarete, jeho narodenie v Betleheme, jeho skrytý život v Svätej nazaretskej rodine, jeho ohlasova-
nie a zázraky, jeho umučenie, smrť a zmŕtvychvstanie, jeho nanebovstúpenie a oslávenie. Slávenie 
pamiatky Krista v Eucharistii je teda aj oživovaním pamiatky na jeho Matku, Pannu Máriu i svätého 
Jozefa, ktorí sú s Kristovým tajomstvom nerozlučne spätí. 

Možno povedať, že život Svätej rodiny bol skrz-naskrz eucharistický. Nielen pre skutočnosť reál-
nej prítomnosti Božieho Syna, ale aj pre dielo, ktoré v nej vykonával. Nazaretská rodina nesie na sebe 
všetky atribúty eucharistického tajomstva. Za hlavné atribúty Eucharistie považujeme najmä: stálu 
prítomnosť Krista, jeho obetu za ľudí a jeho dar pre ľudí. Svätá rodina žila v najintímnejšej blízkosti    
s Ježišom. Vo všetkom sa pridružovala k jeho obeti, ktorú už konal aj v Nazarete a na kríži iba zavŕšil. 
To boli ich spoločné práce, strádania, modlitby, ktoré Jozef a Panna Mária pridružovali k Ježišovej 
celoživotnej obeti. Svätí obyvatelia nazaretskej domácnosti žili deň čo deň z Krista, jeho dobra mi-
lostí, bol pre nich dokonalým spôsobom „Chlebom“, ktorý živil ich vieru, nádej a lásku. Hoci vtedy ešte 
nebol v chlebe, ale bol pre nich „Chlebom“, pričom „byť chlebom“ symbolicky rozumieme byť pre 
dobro druhých. Dobro milosti, ktoré dáva pri eucharistickej hostine pod sviatostnými spôsobmi chleba 
a vína teraz vo sviatosti Eucharistie, svojej matke a pestúnovi dával priamo a bezprostredne tokom 
milosti zo svojho Srdca.  

Práve pre túto spätosť Svätej rodiny, Panny Márie a svätého Jozefa s Kristovým tajomstvom, mô-
žeme sa od nej učiť, ako možno mať ozajstné a pravé spoločenstvo s Ježišom Kristom v Eucharistii. 
Postoj Panny Márie a svätého Jozefa k Ježišovi vo všetkých životných situáciách možno zhrnúť do 
troch bodov: mysleli na neho, komunikovali  s ním a posluhovali mu. Toto sú tri základne formy ich 
spoločenstva s Ježišom.  

Aj každá kresťanská rodina je povolaná k účasti na Kristovom eucharistickom tajomstve. V prvom 
rade ako domáca cirkev má sa rodina stať svätostánkom, v ktorom medzi nami v domácnosti žije Kris-
tus. Podľa vzoru Svätej rodiny máme na neho ustavične myslieť. Keď vstávame, prvá myšlienka nech 
je na Ježiša. Keď ideme večer spať a lúčime sa so skutočnosťami tohto sveta, nech posledná myš-
lienka patrí Ježišovi v Eucharistii. Aj uprostred dňa, v práci, v škole, v prírode, kdekoľvek sa nachá-
dzame, všade si oživujme vo vedomí myšlienku na Ježiša. Od Svätej rodiny sa učíme v našej rodine             
s Kristom aj komunikovať. To sú naše spoločné, ale aj osobné rozhovory s Pánom Ježišom pri modlitbe. 

Spoločenstvo s eucharistickým Kristom na spôsob Svätej rodiny je aj naša služba Eucharistii. To je 
hlavne naša živá a aktívna účasť na slávení svätej omše v kostole. Svätá omša je Ježišova veľkonočná 
obeta kríža a zmŕtvychvstania. Pre každú kresťanskú rodinu je to vyvrcholenie všetkej činnosti, kaž-
dej aktivity, cieľ každého skutku lásky, adresát každej obety. Pre rodinu je slávenie svätej omše kul-
minačný bod rodinného života. Kresťanská rodina sa pridružuje v Eucharistii ku Kristovej obeti. Tu 
prináša seba a všetko svoje, aby bola sama obetným darom pre Boha. V nej mu ponúka svoje práce, 
svoje ťažkosti, modlitby a utrpenia, svoje úspechy a radosti, ale aj svoje straty. Vo svätej omši má vi-
dieť každá kresťanská rodina zavŕšenie všetkých svojich podujatí, akoby odbytište svojich skrytých 
ustavičných obiet, ako ich vyžaduje rodinný život. Čo rodina nepoloží na oltár a nepridá ku Kristovej 
eucharistickej obeti, treba považovať za nenávratne stratené. Vo svätej omši má kresťanská rodina 
zdroj životnej energie, školu a vyučovanie obetavej lásky, stálu akumuláciu kresťanskej nádeje, ra-
dosti a útechy. 

Najsvätejšia Eucharistia je nesmiernym dobrodením pre naše kresťanské rodiny. Je v prvom rade 
chlebom a výživou našich rodín. Z tohoto chleba čerpajú silu naši otcovia a matky k plneniu svojich 
vážnych a zodpovedných rodičovských povinností. Z chleba Života jedia aj deti, aby sa mohli vzmáhať 
v múdrosti, milosti a veku pred Bohom aj pred ľuďmi. 

Eucharistický Kristus je pre každú rodinu oporou a útechou v premnohých skúškach a problémoch 
rodinného života. Je naozaj rodinným stredobodom, okolo ktorého sa život rodiny točí, na ktorý je 
všetko v rodine usmernené. Vo sviatosti Ježišovej prítomnosti vidí rodina všetku svoju nádej a kľúč k 
riešeniu všetkých svojich problémov. Rodiny k nej prichádzajú ako k svojej skale útočišťa. V nej hľa-
dajú pomoc, radu a útechu v každodenných zápasoch života, rodinných podujatiach, východisko v skúš-
kach. 

Kristus v Eucharistii je pre rodinu útočišťom, priateľom a spojencom. Je pre ňu v plnom a pravom 
zmysle slova všetkým. Preto rodina k Ježišovi vo Sviatosti chodí na dôverné rozhovory a návštevy. 
Chodí k nemu ako k svojmu pokladu a nádeji. 

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


