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Týždeň  43. DNES: 29. NEDEĽA „CEZ ROK“ 19. 10. 2015 – 25. 10. 2015 

Farský kostol Zoslania Ducha Svätého Babín  

DEŇ LITURGICKÝ KALENDÁR ÚMYSEL SV. OMŠE ČAS SV. 
SPOVEĎ 

INÉ PODUJATIE 

PONDELOK 
  19. 10. 15 

 FÉRIA Na úmysel č.d. 103 
17.00 16.30 

  

UTOROK 
 20. 10. 15 

 FÉRIA  
 

  

STREDA 
 21. 10. 15 

 FÉRIA Za  poďakovanie  

–   Jozef Poleč 
17.00 16.30 

 

ŠTVRTOK 
 22. 10. 15 

SV. JÁN PAVOL II., PÁPEŽ, 

ĽUBOVOĽNÁ SPOMIENKA 

 
  

 

PIATOK  
23. 10. 15 

SV. JÁN KAPISTRÁNSKY, KŇAZ, 

ĽUBOVOĽNÁ SPOMIENKA 

+ Mária Gavendová 
(30.deň) 17.00 16.30 

 

SOBOTA   
 24. 10. 15 

SV. ANTON MÁRIA CLARET, 

BISKUP, ĽUB. SPOMIENKA 
    

NEDEĽA 
25. 10. 15 

TRIDSIATA  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 
  19. 10. 15 

 FÉRIA  
   

 

UTOROK 
 20. 10. 15 

 FÉRIA + Lukáš a Anna Murinova, 
Marcela Murinová 17.00 16.30   

  

STREDA 
 21. 10. 15 

 FÉRIA  
 

  

ŠTVRTOK 
 22. 10. 15 

SV. JÁN PAVOL II., PÁPEŽ, 

ĽUBOVOĽNÁ SPOMIENKA 

+ Ján Chyla a Terézia 

Chylová  
16.00 16.30 

Úcta k starším, 

policajná sv. omša 

PIATOK  
23. 10. 15 

SV. JÁN KAPISTRÁNSKY, KŇAZ, 

ĽUBOVOĽNÁ SPOMIENKA 

 
  

 

SOBOTA   

 24. 10. 15 
SV. ANTON MÁRIA CLARET, 

BISKUP, ĽUB. SPOMIENKA 

Za požehnanie a zdravie 
Margity 17.00 16.30  

NEDEĽA 
25. 10. 15 

TRIDSIATA  NEDEĽA  

 „CEZ ROK“ 
Na úmysel 8.30 

  

Oznamy   
 Dnešná nedeľa je MISIJNÁ NEDEĽA. Dnes  je  zbierka NA  MISIE. Za milodary Pán Boh zaplať. 

 Vo štvrtok bude vo Vasiľove sv. omša o 16.00 hod. Bude ju celebrovať policajný pán kaplán  

       z Ružomberka. Po sv. omši bude prednáška v Kultúrnom dome. Pozývame všetkých starších i deti.     

      Bude to veľmi poučné ako si máme dávať pozor na neznámych ľudí, ktorí chodia aj našich dedinách. 

 V noci z 24. októbra na 25. októbra sa mení čas na zimný. Hodinky si posunieme o 1. hodinu dozadu. 
 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.   160 - 177 
                          Vasiľov: Elena Kotúľová, Anna Baraniaková, Anna Klimeková, 

                          Ľudmila Hnojčíková, Margita Baraniaková, Žofia Kytková   

  

 

           Želám Vám radostné prežívanie  nedele a požehnanie do nového týždňa ! 

 

 

 



SSVVÄÄTTÁÁ  RROODDIINNAA  ––  ŠŠKKOOLLAA  HHOORRLLIIVVEEJJ  SSLLUUŽŽBBYY  BBOOHHUU    

NNa Svätej nazaretskej rodine poznávame, že aj manželstvo je životom zasväteným Bohu. 
Tým, že Panna Mária a svätý Jozef prijali Božie povolanie k manželstvu a povedali mu svoje 
Áno, zasvätili svoj život jeho službe. Panna Mária takto chápala svoje miesto v Nazaretskej 
rodine, v manželstve so svätým Jozefom. Vydáva o tom svedectvo jej odpoveď anjelovi pri 
zvestovaní: „Hľa, služobnica Pána, nech sa mi stane podľa tvojho slova.“(Lk 1, 38) Všetko, čo 
Panna Mária a svätý Jozef prežívali a konali, chápali ako službu samému Bohu. 

Medzi ľuďmi sa udomácnilo mylné presvedčenie, že za zasvätených Bohu treba považovať 
iba kňazov alebo rehoľné osoby. Je síce pravda, že tieto dve povolania v Cirkvi osobitným 
spôsobom prežívajú svoj život v Božej službe, ale za život zasvätený Bohu treba oprávnene 
považovať aj manželské povolanie a na ňom postavený rodinný život. Vznešenú dôstojnosť a 
posvätnosť manželstva a rodiny vyzdvihuje vo svojich uzneseniach Druhý vatikánsky koncil 
takýmito slovami: „Kristus Pán štedro požehnal túto mnohotvárnu lásku, vyvierajúcu z pra-
meňa Božej lásky a utvorenú podľa vzoru jeho spojenia s Cirkvou. Lebo ako sa Boh kedysi 
ponáhľal v ústrety svojmu ľudu zmluvou lásky a vernosti, tak teraz Spasiteľ ľudí a Ženích 
Cirkvi ide naproti kresťanským manželom sviatosťou manželského stavu. A zostáva naďalej s 
nimi, aby manželia jeden druhého vo vzájomnej oddanosti navždy verne milovali, ako si on za-
miloval Cirkev a seba samého obetoval za ňu. Pravá manželská láska sa zapája na lásku Božiu a 
vedie i obohacuje ju vykupiteľská moc Kristova a spasiteľná činnosť Cirkvi, aby sa manželia 
účinne priviedli k Bohu a sa im dostalo pomoci a povzbudenia pri vykonávaní vznešených otcov-
ských a materinských povinností. Preto sa kresťanskí manželia posilňujú a sťaby zasväcujú, 
osobitnou sviatosťou, aby dôstojne plnili povinnosti svojho stavu.“ (Gaudium et spes, 48) 

Sviatosť manželstva je skutočným zasvätením sa Bohu. Zasvätiť sa znamená dať sa Bohu 
do bezvýhradného vlastníctva a do služieb. Uskutočňovanie manželského povolania a rodinný 
život je v plnom a pravom zmysle slova službou Bohu. Manželov treba považovať za Božích 
služobníkov práve tak, ako kňazov alebo rehoľné osoby. Slúžia tomu istému Pánovi, pravda na 
iný, im vlastný spôsob. Táto služba Bohu v manželskom a rodinnom povolaní sa prejavuje a na-
plňuje hlavne troma znakmi. 

Na prvom mieste slúžiť Bohu znamená robiť, čo si on želá. Konať tak, ako Pán prikazuje. 
Uskutočňovať jeho zámery a program. V tomto zmysle prežívať manželstvo ako službu Bohu 
je verne sa vo všetkom riadiť podľa vôle Božej, ktorá je vyjadrená v prikázaniach. V nich 
nachádzame návod, ako sa správať jeden k druhému v manželstve, ako utvárať vzťah k iným 
ľuďom, ako aj k veciam, ktoré nás obklopujú. 

Druhým hlavným znakom toho, že manželstvo a rodinný život je službou Bohu je to, že ho 
prežívame tak, aby z nás mal Boh osoh. Tí totiž, čo slúžia, nehľadajú iba svoje vlastné dobro 
a prospech, ale chcú byť na osoh tomu, komu zasvätili svoj život, v ktorého službách stoja. V 
tomto zmysle sa vyjadril Pán Ježiš v evanjeliu: „Nie vy ste si mňa vyvolili, ale ja som si vyvolil 
vás, aby ste išli a prinášali ovocie a aby vaše ovocie zostalo.“ (Jn 15,16) Každé kresťanské 
manželstvo a rodina má byť prínosom pre spoločnosť i pre Cirkev. Hlavným ovocím rodiny je 
dobre vychované potomstvo. Deti sú obohatením spoločnosti a ozdobou Cirkvi. Okrem nich 
môže rodina prispieť k výstavbe Božieho kráľovstva na zemi aj mnohými inými hmotnými a du-
chovnými hodnotami. 

Tretí znak, že manželstvo a rodina je službou Bohu je v tom, že ho prežívame a uskutočňu-
jeme v spojení s Bohom, v úzkej spolupráci s jeho milosťou a láskou. Žiť plnohodnotný život v 
rodine nie je možné bez živého spoločenstva s Bohom. V problémoch a ťažkostiach sa s ním 
radíme, v modlitbách od neho prosíme všetko, čo potrebujeme, a v ňom hľadáme oporu a po-
silu. S Bohom počítame v každej životnej situácii. S myšlienkou na neho riešime všetky svoje 
problémy a spolu s ním prežívame všetky aj nepatrné udalosti manželského a rodinného 
života. Rodinný a manželský život je len natoľko životom služby Bohu, nakoľko ho prežívame v 
spoločenstve s ním. Prekrásne to vyjadruje Žalm 123: „Ako oči sluhov hľadia na ruky svojich 
pánov, ako oči služobníc hľadia na ruky svojej panej, tak hľadia naše oči na Pána, nášho Boha, 
kým sa nezmiluje nad nami.“ (Ž 123,2-3) 

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


