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  RROOKK  ZZAASSVVÄÄTTEENNÉÉHHOO  ŽŽIIVVOOTTAA  --  RREEHHOOĽĽNNÍÍKKOOVV  

RRookk  mmooddlliittiieebb  zzaa  kkrreessťťaannsskkéé  rrooddiinnyy  vv  nnaaššoomm  bbiisskkuuppssttvvee  

Týždeň  41. DNES: 27. NEDEĽA „CEZ ROK“ 5. 10. 2015 – 11. 10. 2015 

Farský kostol Zoslania Ducha Svätého Babín  

DEŇ LITURGICKÝ KALENDÁR ÚMYSEL SV. OMŠE ČAS SV. 
SPOVEĎ 

INÉ PODUJATIE 

PONDELOK 
  5. 10. 15 

 FÉRIA  + rod. Jurovčíkova, 

Paľova a Zita 
17.00 16.30 

  

UTOROK 
  6. 10. 15 

SV. BRUNO, KŇAZ, 

ĽUBOVOĽNÁ SPOMIENKA 

 
 

  

STREDA 
   7. 10. 15 

RUŽENCOVÁ PANNA MÁRIA,  

SPOMIENKA 

+ rod. Lysiakova, 
Šuvadova 17.00 16.30 

 

ŠTVRTOK 
    8. 10. 15 

FÉRIA  
   

PIATOK  
    9. 10. 15 

FÉRIA + Ľubica Lipničanova, Peter Kuš-

nierik, r. Lipničanova, Luscoňova 17.00 16.30 
 

SOBOTA   
 10. 10. 15 

 FÉRIA 
SOBÁŠNA SV. OMŠA 15.00  

STRIŠKA-
LIPNIČANOVÁ 

NEDEĽA 
11. 10. 15 

DVADSIATA ÔSMA 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 

  5. 10. 15 
 FÉRIA  

   
 

UTOROK 
  6. 10. 15 

SV. BRUNO, KŇAZ, 

ĽUBOVOĽNÁ SPOMIENKA 

+ Vendelín Gočala 
17.00 16.30   

  

STREDA 

   7. 10. 15 
RUŽENCOVÁ PANNA MÁRIA,  

SPOMIENKA 

 
 

  

ŠTVRTOK 
    8. 10. 15 

FÉRIA + Ján Tomčík (30. deň) 
17.00 16.30 

 

PIATOK  
    9. 10. 15 

FÉRIA  
  

 

SOBOTA   
 10. 10. 15 

 FÉRIA 
+ Jozef Špaglík ( 1. výr.) 17.00 16.30  

NEDEĽA 
11. 10. 15 

DVADSIATA ÔSMA NEDEĽA   

„CEZ ROK“ 
Na úmysel 8.30 

  

Oznamy   
 Zbierka Boj proti hladu v našej farnosti bola 783,41 €. Pán Boh zaplať. 

 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. Prosím, aby sa nahlásili, kto  sa chce 

modliť, aby sa urobil rozpis. 
 Od budúceho týždňa sv. omše budeme mať o 17.00 hod., aby sa ich mohli zúčastňovať aj deti. 

 Upratovanie  kostola:  Babín :    č. d.   126 - 137 

                          Vasiľov: Katarína Siváňová, Alena Múťková, Anna Šimútková, 

                          Anna Gemeľová, Antónia Gemeľová, Monika Kušnieriková   

 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 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 ! 

 

 

 



SSVV..  RROODDIINNAA  ––  ŠŠKKOOLLAA  KKRREESSŤŤAANNSSKKÉÉHHOO  RROODDIINNNNÉÉHHOO  ŽŽIIVVOOTTAA    

OO Svätej rodine v Nazarete zaiste plným právom môžeme hovoriť, že to bola Kristova 
rodina. Bol v nej doma, patrila mu, žila s ním a pre neho. Bola to v skutočnosti prvá 
kresťanská rodina na svete. V tomto zmysle je teda Svätá rodina školou pravého 
kresťanského rodinného života. 

Označenie rodiny za kresťanskú v prvom rade znamená to, že patrí Kristovi, že je Kris-
tova. K tomu, aby sa mohla rodina honosiť vznešeným titulom kresťanská, t. j. Kristova, je 
potrebné splniť aspoň tieto tri základné podmienky: považuje sa za jeho vlastníctvo, pre 
neho pracuje a s ním býva. Pravda, hlavným predpokladom kresťanskosti rodiny je najmä 
to, že je postavená na sviatostnom manželstve. 

Rodina je Kristovou, ak mu bezvýhradne patrí, ak sa považuje za jeho vlastníctvo. Ježi-
šove vlastnícke právo na rodinu je dôsledkom jeho vykupiteľského diela. Vykúpiť znamená 
nielen oslobodiť, ale aj prisvojiť si, privlastniť. Toto ovocie Kristovho vykúpenia vyjad-
ruje Sväté písmo konštatovaním: „Vedzte, že náš Pán je Boh, on je náš Stvoriteľ a jemu 
patríme, sme jeho ľud a ovce z jeho stáda.“ (Ž 100,3) Kristus je zvrchovaným Pánom kaž-
dej kresťanskej rodiny. Má v nej prvé a hlavné slovo. Uznať zvrchovanosť Krista nad ro-
dinou znamená sa mu vo všetkom podriadiť. Počúvať ho a plniť jeho príkazy. Nebola by 
rodina Kristovou, ak by chcela žiť a robiť podľa seba. Pán Ježiš o tom výslovne povedal: 
„Čo ma oslovujete: „Pane, Pane“, keď nerobíte čo hovorím?“ (Lk 6,46) 

Druhou podmienkou, aby bola rodina Kristovou, t. j. kresťanskou je, aby pre neho žila a 
pracovala. Kristovou je tá rodina, ktorá stojí v jeho službách a naplňuje jeho zámery. V 
tomto zmysle možno rodinu prirovnať ovocnému stromu v záhrade. Sotva možno považo-
vať strom za náš, ak nemáme z neho úžitku a jeho ovocie berie niekto iný. Čí je strom, 
toho je aj ovocie. Ak je rodina Kristova, patrí mu aj jej ovocie, ktoré od nej očakáva. 
Ovocím kresťanskej rodiny sú na jednej strane dobré skutky a na druhej strane dobré 
deti. Toto je hlavné ovocie kresťanskej rodiny, ktoré má prinášať svojmu Pánovi. Ak rodi-
čia svoje deti nedbalosťou, pohoršením a zanedbávaním kresťanskej výchovy vydávajú 
napospas zlého ducha, nemožno o nich povedať, že rodia ovocie pre Krista a teda ani to, 
že sú Kristovou rodinou. Potvrdzuje to aj Ježišove podobenstvo o strome: „Poznáte ich po 
ovocí. Veď či oberajú z tŕnia hrozná alebo z bodliakov figy? Tak každý dobrý strom rodí 
dobré ovocie a zlý strom nemôže rodiť dobré ovocie. Každý strom, ktorý neprináša dobré 
ovocie, vytnú a hodia do ohňa. Teda po ich ovocí ich poznáte.“ (Mt 7,16-20) 

Treťou podmienkou k tomu, aby rodina bola Kristovou je, aby Kristus v nej bol doma. 
Jeho duchovná prítomnosť v rodine je bezpodmienečne nutná, aby sa mohlo hovoriť o 
Kristovej rodine. Ježiša treba považovať za nášho spolubývajúceho, člena domácnosti, za 
takého, ktorý má v rodine domovské právo. To znamená, že rodina s ním vo všetkých 
podujatiach a prejavoch spoločného života počíta, berie ho do úvahy a rešpektuje ho. 
Prežívanie Kristovej duchovnej prítomnosti v rodine spočíva v živom a osobnom spoločen-
stve s ním. Berie ho živo na vedomie, vedie s ním rozhovory, počíta s jeho pomocou, 
prispôsobuje sa jeho požiadavkám, prijíma jeho rady a ponúkané dary a pomoc. Krista v 
našich rodinách sprítomňuje najmä vzájomná láska, jeho slovo a spoločná modlitba. Práve 
v súvislosti so spoločnou modlitbou vyslovil Pán Ježiš svoje prisľúbenie o stálej duchovnej 
prítomnosti medzi nami: „Lebo kde sú dvaja alebo traja zhromaždení v mojom mene, tam 
som ja medzi nimi.“ (Mt 18,20) 

 

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


