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  RROOKK  ZZAASSVVÄÄTTEENNÉÉHHOO  ŽŽIIVVOOTTAA  --  RREEHHOOĽĽNNÍÍKKOOVV  
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Týždeň  42. DNES: 28. NEDEĽA „CEZ ROK“ 12. 10. 2015 – 18. 10. 2015 

Farský kostol Zoslania Ducha Svätého Babín  

DEŇ LITURGICKÝ KALENDÁR ÚMYSEL SV. OMŠE ČAS SV. 
SPOVEĎ 

INÉ PODUJATIE 

PONDELOK 
  12. 10. 15 

 FÉRIA + rod. Lysiakova, 
Šuvadova 17.00 16.30 

  

UTOROK 
 13. 10. 15 

 FÉRIA  
 

  

STREDA 
 14. 10. 15 

 SV. KALIXT I., PÁPEŽ 

A MUČENÍK, ĽUBOVOĽNÁ SP. 

+ Šimon Smidžár, Alexander, 

Jozef, Mária, Johana 
17.00 16.30 

 

ŠTVRTOK 
 15. 10. 15 

SV. TERÉZIA OD JEŽIŠA, 

PANNA A UČITEĽKA CIRKVI 

 
  

 

PIATOK  
16. 10. 15 

SV. MARGITA MÁRIA 

ALACOQUE, PANNA 

+ Ľudovít a Terézia 
Babinský 17.00 16.30 

 

SOBOTA   
 17. 10. 15 

SV. IGNÁC ANTIOCHIJSKÝ, 

BISKUP A MUČENÍK, SPOM. 
    

NEDEĽA 
18. 10. 15 

DVADSIATA DEVIATA 

NEDEĽA   „CEZ ROK“ 

Za veriacich 

Na úmysel 

7.00 
   10.00 

  

Kostol sv. Jána a Pavla  Vasiľov  

DEŇ LITURGICKÝ KALENDÁR ÚMYSEL SV. OMŠE ČAS SV. 
SPOVEĎ 

INÉ PODUJATIE 

PONDELOK 
  12. 10. 15 

 FÉRIA  
   

 

UTOROK 
 13. 10. 15 

 FÉRIA + Júlia Pilátiková (30.deň) 
17.00 16.30   

  

STREDA 
 14. 10. 15 

 SV. KALIXT I., PÁPEŽ 

A MUČENÍK, ĽUBOVOĽNÁ SP. 

 
 

  

ŠTVRTOK 
 15. 10. 15 

SV. TERÉZIA OD JEŽIŠA, 

PANNA A UČITEĽKA CIRKVI 

+ rod. Bereňova 
17.00 16.30 

 

PIATOK  
16. 10. 15 

SV. MARGITA MÁRIA 

ALACOQUE, PANNA 

 
  

 

SOBOTA   
 17. 10. 15 

SV. IGNÁC ANTIOCHIJSKÝ, 

BISKUP A MUČENÍK, SPOM. 
+ Ľubica Lipničanova 
a Peter Kušnierik 

17.00 16.30  

NEDEĽA 
18. 10. 15 

DVADSIATA DEVIATA 

NEDEĽA   „CEZ ROK“ 
Na úmysel 8.30 

  

Oznamy   
 Budúca nedeľa Je MISIJNÁ. Na budúcu nedeľu je zbierka na MISIE. 

 Mesiac október je mesiacom modlitby posvätného ruženca. Októbrové pobožnosti budú o 17,00 
hod. ak nie je sv. omša a o 16,30 hod. ak v kostole je sv. omša. (B: po, str. pia.,; V: ut, št., so)  

Prosím, aby sa ho modlili žiaci školy a  jednotlivé ruže.   

   

 Upratovanie  kostola:  Babín :    č. d.   138 - 159 

                          Vasiľov: Marta Vošková, Elena Klokočíková, Denisa Markuseková, 

                          Elena Hriňová, Emília Špaglíková, Emília Gemeľová   
  

 

           Želám Vám radostné prežívanie  nedele a požehnanie do nového týždňa ! 

 

 

 

 

 



SSVV..  RROODDIINNAA  ––  ŠŠKKOOLLAA  DDÔÔVVEERRNNÉÉHHOO  SSPPOOLLOOČČEENNSSTTVVAA  SS  BBOOHHOOMM    

ŽŽivot Svätej rodiny v Nazarete sa odohrával v dôvernom spoločenstve s Bohom. Všetko 
konanie Panny Márie i svätého Jozefa malo náboženský rozmer. Ich každodenné modlitby, 
práce, chvíle oddychu, ako aj ich vzájomné vzťahy boli upriamené na Boha, ktorý bol prítomný 
uprostred nich v osobe Ježiša Krista. Pochádzali z lásky k nemu a zároveň ich k nemu aj 
pevnejšie pripútavali. 

Svätá rodina učí všetky rodiny na svete prežívať manželský a rodinný život ako náboženskú 
skutočnosť. Manželstvo a rodina nielen od Boha pochádza, ale aj k nemu privádza.  

Medzi ľuďmi sa niekedy stretávame s názorom, že manželský a rodinný život je prekážkou 
náboženského života pre ľudí. Keď pozorujeme dnešné rodiny, máme dojem, akoby rodinný ži-
vot odvádzal ľudí od Boha. Aspoň tak sa tvária mnohí manželia a neraz tak aj ospravedlňujú 
svoju malú nábožnosť a ľahostajnosť vo viere. Vyhovárajú sa často na nedostatok času, množ-
stvo rodinných starostí, prílišné zaťaženie, zaujatosť, únavu a mnohé iné výhovorky. „Nemô-
žem ísť v nedeľu do kostola, lebo musím variť obed pre rodinu.“ - „Musím si v nedeľu oddých-
nuť po ťažkej robote celý týždeň.“ - „Treba sa mi venovať rodine, nemám čas na náboženské 
úkony.“ Takto a podobne počujeme ľudí ospravedlňovať sa a zastierať svoj nezáujem o 
náboženské hodnoty údajnými manželskými a rodinnými starosťami. 

Lenže manželské povolanie a rodinný život ľudí od Boha neodvádzajú, ale naopak k Bohu 
približujú. A to až z trojakého hľadiska: sviatostným rozmerom manželstva a rodiny, ich nápl-
ňou a poslaním a napokon aj spôsobom života. 

Manželstvo ľudí približuje k Bohu ponajprv svojou sviatostnosťou. Silou sviatosti manžel-
stva sa manželia natrvalo zjednocujú s Bohom a Boh ich zjednocuje aj navzájom. On sám je 
trvalým putom ich zjednotenia, ako to potvrdzuje Kristus svojím výrokom: „Čo Boh spojil, člo-
vek nech nerozlučuje.“ Sviatostnosť manželstva spôsobuje rozmnoženie Božieho života v 
manželoch. Tak sa utužuje a prehlbuje ich spoločenstvo s Bohom. Okrem toho dáva sviatosť 
manželstva aj nárok na stálu Božiu pomoc. Otvára manželom prameň ustavičnej Božej pomoci, 
bez ktorej by nevládali splniť svoje manželské poslanie. Ako benzín v aute nie je na prekážku 
jeho pohybu, ale naopak, je nevyhnutnou potrebou, aby sa mohlo pohybovať, práve tak je to aj 
s manželstvom, či s manželmi a sviatostnou Božou pomocou, ktorú im poskytuje Boh na ceste 
spoločného života. 

Manželstvo a rodina približujú ľudí k Bohu svojím vnútorným obsahom a poslaním. Veď 
manželstvo a rodina ako ustanovizeň života je účasťou na stvoriteľskom Božom diele. Manželia 
sú v tom najvyššom slova zmysle Božími spolupracovníkmi. Stoja v službách Stvoriteľa, aby dá-
vali život svojim deťom. Výchovou a starosťou o telesný a duchovný život potomstva zasa 
spolupracujú s Kristom na diele vykúpenia a tak sprostredkúvajú svojim deťom vzácny dar 
viery. Podporovaní Duchom Svätým rodičia privádzajú deti k Bohu a ako dobre vychované ich 
uvádzajú aj do ľudského spoločenstva.  

Celá náplň manželského a rodinného povolania priam núti človeka prilipnúť k Bohu a sa mu 
vnútorne i navonok priblížiť. Naozaj všetko, čo manželia z titulu svojho poslania robia a podni-
kajú, ich na Boha usmerňuje, k nemu privádza a s ním zbližuje. 

Manželstvo a rodina približuje ľudí k Bohu aj spôsobom života. Manželský a rodinný život 
kladie na manželov a ostatných členov rodiny veľké morálne požiadavky a nároky. Rodinný život 
je založený na mnohých mravných zásadách, ako je láska, obetavosť, porozumenie, súcit, 
odpúšťanie a mnohé ďalšie. Manželský a rodinný život kladie na človeka isté nároky a vyžaduje 
od neho, aby bol dobrý. Mravná bezúhonnosť a dobrota sú priam profesionálnou kvalifikáciou 
pre život v manželstve a rodine. Manželský a rodinný život svojou prirodzenosťou jednoducho 
žiada od človeka, aby bol dobrý. Ale ak chce človek byť dobrým: dobrým otcom, dobrou mat-
kou, manželom a manželkou, dobrým synom alebo dcérou, vinie sa k Bohu a od neho čerpá posilu 
k sebavýchove a zošľachťovaniu svojho charakteru. V Božích prikázaniach vidí normy mrav-
ného dobra a riadi sa nimi. Veď nik, kto neplní prikázania, nemôže byť dobrým človekom. Teda 
ani dobrým manželom a otcom, ani dobrou manželkou a matkou, ani dobrým dieťaťom. 

Manželstvo a rodinný život teda ľudí od Boha neodvádza, ale naopak, k nemu vedie. Svojím 
ovocím, svojou náplňou a poslaním a najmä mravnými požiadavkami. Čím bližšie sú manželia k 
Bohu, tým bližšie sú aj k sebe, tým majú lepšie manželstvo. Čím dokonalejšie majú členovia ro-
diny spoločenstvo s Bohom, tým kvalitnejšia je ich rodina. 

 

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


