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  RROOKK  ZZAASSVVÄÄTTEENNÉÉHHOO  ŽŽIIVVOOTTAA  --  RREEHHOOĽĽNNÍÍKKOOVV  
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Týždeň  40. DNES: 26. NEDEĽA „CEZ ROK“ 28. 9. 2015 – 4. 10. 2015 

Farský kostol Zoslania Ducha Svätého Babín  

DEŇ LITURGICKÝ KALENDÁR ÚMYSEL SV. OMŠE ČAS SV. 
SPOVEĎ 

INÉ PODUJATIE 

PONDELOK 
  28. 9. 15 

SV. VÁCLAV, MUČENÍK, ĽUB.SP. + Terézia Ružvôňová 

(30.deň) 
18.00 17.30 

  

UTOROK 
  29. 9. 15 

SV. MICHAL, GABRIEL 

A RAFAEL, ARCHANJELI 

 
 

  

STREDA 
   30. 9. 15 

SV. HIERONYM, KŇAZ A UČITEĽ 

CIRKVI, SPOMIENKA 

+ František Matys, František 

Adamica, r. Adamicova, Matysova 18.00 17.30 
 

ŠTVRTOK 
    1. 10. 15 

SV. TERÉZIA Z LISIEUX, 

PANNA A UČITEĽKA CIRKVI, SP.  

 
  

 

PIATOK  
    2. 10. 15 

SVÄTÍ ANJELI STRÁŽCOVIA, 

SPOMIENKA  

Na úmysel č.d. 229 
17.00 

15.00-
16.30 

 

SOBOTA   
   3. 10. 15 

 FÉRIA 
  

 
 

NEDEĽA 
   4. 10. 15 

DVADSIATA SIEDMA 

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 
  28. 9. 15 

SV. VÁCLAV, MUČENÍK, ĽUB.SP.  
   

 

UTOROK 

  29. 9. 15 
SV. MICHAL, GABRIEL 

A RAFAEL, ARCHANJELI 

+ Jozef, Mária Buganova 
a rodičia  18.00 17.30   

  

STREDA 
   30. 9. 15 

SV. HIERONYM, KŇAZ A UČITEĽ 

CIRKVI, SPOMIENKA 

 
 

  

ŠTVRTOK 
    1. 10. 15 

SV. TERÉZIA Z LISIEUX, 

PANNA A UČITEĽKA CIRKVI, SP.  

+ rod. Hriňova a Kytkova 
18.00 

16.30-

17.45 

 

PIATOK  
    2. 10. 15 

SVÄTÍ ANJELI STRÁŽCOVIA, 

SPOMIENKA  

+ Ján a Michal Meško 
18.00  

 

SOBOTA   
   3. 10. 15 

 FÉRIA 
SOBÁŠNA SV. OMŠA 15.00  KUŠNIERIK-JANIGOVÁ 

NEDEĽA 
   4. 10. 15 

DVADSIATA SIEDMA 

NEDEĽA   „CEZ ROK“ 
Na úmysel 8.30 

  

Oznamy   
 Dnes je zbierka „ BOJ PROTI HLADU“ Zbierku možno podporiť zakúpením medovníkových srdiečok 

alebo finančnej podpory. Táto zbierka bude teraz po sv. omšiach. 
 Spovedanie chorých: Babín v stredu od 9,00 h.; Vasiľov streda od 11,30 h.(vo štvrtok učím v škole). 

 Spovedanie pred prvým piatkom:  Vasiľov – štvrtok od 16.30 h. do 17.45 h. 

                                                          Babín -piatok  od 9,00 hod.; popoludní od 15.00 h. do 16,30 h. 
 Upratovanie  kostola:  Babín :    č. d.   110 - 124    

                        Vasiľov: Ľubica Kušnieriková, Marianna Vošková, Mária Škombárová, 

                          Jana Hajdúchová, Blažena Bombjaková, Katarína Fazekešová   

 Sviatosť manželstva chcú prijať: 

    Milan STRIŠKA, syn Milana a Janky rod. Luscoňovej, narodený – Martin a bývajúci – Sihelné 

    a Miriama  LIPNIČANOVÁ, dcéra Jozefa a + Ľubice rod. Kušnierikovej, nar.- Dolný Kubín a býv.- Babin 
  Ohlasujú sa 2. raz 

   Michal KUŠNIERIK, syn Jozefa a Aleny rod. Majcherovej, narodený – Dolný Kubín a bývajúci – Lokca 

    a Monika JANIGOVÁ, dcéra Ivana a Moniky rod. Kotúľovej, narodená – Dolný Kubín a bývajúca – Vasiľov 

  Ohlasujú sa 3. raz 

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

           Želám Vám radostné prežívanie  nedele a požehnanie do nového týždňa ! 



SSVVÄÄTTÁÁ  RROODDIINNAA  ––  ŠŠKKOOLLAA  ŠŠTTÝÝLLUU  ŽŽIIVVOOTTAA  PPOODDĽĽAA  EEVVAANNJJEELLIIAA  

SSvätá rodina v Nazarete žila uprostred ostatných izraelských rodín, ako aj nespočítateľného zá-

stupu rodín na celom vtedajšom svete. V mnohom sa im podobala, ale jestvovali v nej aj mnohé črty, 

ktoré ju od ostatných rodín odlišovali. Rozhodujúcim znakom odlišnosti Svätej rodiny od iných rodín 

bola najmä Ježišova prítomnosť v jej strede. Len v nej býval a žil Boží syn a pretvoril ju na ozajstnú 

Božiu svätyňu. Jeho svätá prítomnosť určovala štýl života obyvateľov nazaretského domu. 

Svätý Jozef a Panna Mária podriadili celý svoj život v Nazarete skutočnosti, že medzi nimi býva 

Kristus. Všetko, čo robili, bolo prejavom služby a lásky voči nemu. Či to už bola práca, alebo modlitba, 

vzájomné rozhovory, alebo prežívanie životných útrap a starostí, to všetko bolo preniknuté duchom 

nábožnosti, duchovnej radosti a zvelebovania Boha. Ich rodinný život bol postavený na láske, ktorá 

všetko prenikala a ktorej bolo podriadené všetko v ich dome. Štýl života v Nazaretskej rodine možno 

jednoducho označiť slovom „evanjeliový“, lebo bol založený na Kristovi, na jeho prítomnosti, na jeho 

slove, na jeho milosti a láske.  

Na svete je veľa rodín, ale nie všetky sa môžu honosiť prívlastkom „kresťanská“. Medzi rodinou a 

kresťanskou rodinou je zreteľný rozdiel. Čo robí rodinu kresťanskou? Čo ju odlišuje od ostatných ro-

dín? 

Prvým najhlavnejším znakom kresťanskej rodiny je, že vyrastá zo sviatostného manželstva, že sa 

zakladá pri Pánovom oltári a spečaťuje sviatostnou milosťou. Rodina, ktorá nepochádza, nevyrastá zo 

sviatostného manželstva, nemôže byť kresťanská. Aj keby pokrstení žili v rodine a mali deti. Kto 

nezakladá rodinu na Kristovi, nemôže založiť a mať kresťanskú rodinu. To však ale neznamená, že 

všetky rodiny, čo nie sú kresťanské, sú zlé. Poznáme aj prirodzené rodiny. To sú tie, ktoré utvárajú 

nekresťania podľa prirodzeného práva a poriadku. Napríklad dvaja mohamedáni alebo muž a žena, 

ktorí formálne nepatria do katolíckej Cirkvi.  

Prirodzené manželstvo a rodina sú posvätnou hodnotou a stoja tiež v službách Stvoriteľa, hoci si to 

ani neuvedomujú. Preto máme v úcte takého rodiny a rešpektujeme ich, bez ohľadu na to, či sú manže-

lia sobášení u nekresťanského duchovného alebo iba pred občianskym úradom. Pravda, to neplatí o 

manželstve a rodine, z ktorých je jedna stránka katolícka. Vtedy je manželstvo neplatné a ich spo-

ločný život voláme konkubinát aj vtedy, keby boli sobášení na občianskom úrade. 

Druhou črtou kresťanskej rodiny je spôsob života manželov a ich celej rodiny, t.j. ich životný štýl. 

Ak manželia spolu nažívajú ako kresťania, t.j. podľa návodu Kristovho evanjelia, je ich rodina kresťan-

skou. Ak však žijú pohansky a Ježišove prikázania nerešpektujú, nie sú kresťanskou rodinou, aj keby 

ich manželstvo sa zrodilo v kostole. Rozhodujúcim znakom kresťanskej rodiny je spôsob života podľa 

viery. Ak sa v rodine uplatňuje zákon Kristovej lásky, ak sa členovia rodiny vedia jeden pre druhého 

obetovať, ak jeden druhému pomáhajú, vzájomne si slúžia, ak si vedia vzájomne odpúšťať chyby a ne-

dostatky, ak majú porozumenie pre potreby svätých, ak sa venujú deťom a privádzajú ich k Bohu, tak 

potom taká rodina je kresťanská. 

Medzi kresťanskou a nekresťanskou rodinou je veľký rozdiel, ktorý možno postretnúť aj bez 

podrobného skúmania. Prejavy viery, nádeje a lásky zviditeľňujú kresťanskosť rodiny a odlišujú ju od 

rodín tohto sveta. 

Kresťanská rodina sa nepripodobňuje štýlu života tohto sveta. Nepraktizuje rodinný život, ako sa 

to deje v rodinách neveriacich ľudí, kde bohom je brucho, hanba slávou a kde hľadajú len pominuteľné 

veci. (Porov. Flp 3, 19) 

Vo Svätom písme, v Knihe Tobiáš čítame povzbudivé slová, ktoré vyriekol mladý Tobiáš pri svadbe 

svojej neveste Sáre: „Lebo sme dietkami svätých a naše manželstvo nemôže byť také ako pohanov, 

ktorí nepoznajú Boha.“ (Tob 8,5) 

Kresťanská rodina sa inšpiruje príkladom Svätej rodiny a osvojuje si jej životný štýl. To je život 

sústredený na Krista, na jeho evanjelium nádeje, na jeho duchovné nebeské dary, najmä na vzájomnú 

lásku, ktorá ho najviac sprítomňuje v kruhu kresťanskej rodiny.  

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


