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Týždeň  38. DNES: 24. NEDEĽA „CEZ ROK“ 14. 9. 2015 – 20. 9. 2015 

Farský kostol Zoslania Ducha Svätého Babín  

DEŇ LITURGICKÝ KALENDÁR ÚMYSEL SV. OMŠE ČAS SV. 
SPOVEĎ 

INÉ PODUJATIE 

PONDELOK 
  14. 9. 15 

POVÝŠENIE SV. KRÍŽA, SVIATOK +r. Slameníkova, Barťákova, 

Majdova, Rambalova 
18.00 17.30  

  

UTOROK 
  15. 9. 15 

SEDEMBOLESTNEJ PANNY MÁRIE, 
PATRÓNKY SLOVENSKA, SLÁVNOSŤ 

Na úmysel 
7.00 

  

STREDA 
   16. 9. 15 

SV. KORNÉLIUS, PÁPEŽ A CYPRIÁN, 
BISKUP, MUČENÍCI, SPOMIENKA 

+ Jozef Kurčina, rod. 
Škuntova a Kurčinova 18.00 17.30  

ŠTVRTOK 
    17. 9. 15 

SV. RÓBERT BELARMÍN, BISKUP 

A UČITEĽ CIRKVI, ĽUB. SPOMIENKA 
 

   

PIATOK  
    18. 9. 15 

FÉRIA  + Ján Trnka, Róbert Jurky 
a rod. Trnkova a Jurkyova 18.00 17.30 

 

SOBOTA   
   19. 9. 15 

SV. JANUÁR, BISKUP A MUČENÍK, 
ĽUBOVOĽNÁ SPOMIENKA SOBÁŠNA SV. OMŠA  15.00 

 
TRNKA - JURKYOVÁ 

NEDEĽA 
   20. 9. 15 

DVADSIATA PIATA NEDEĽA 

„CEZ ROK“ 

Na úmysel  

Za veriacich 

7.00 
   10.00 

  

Kostol sv. Jána a Pavla  Vasiľov  

DEŇ LITURGICKÝ KALENDÁR ÚMYSEL SV. OMŠE ČAS SV. 
SPOVEĎ 

INÉ PODUJATIE 

PONDELOK 
  14. 9. 15 

POVÝŠENIE SV. KRÍŽA, SVIATOK Pohrebná sv. omša  

+ Júlia Pilátiková 
14.00   

 

UTOROK 

  15. 9. 15 

SEDEMBOLESTNEJ PANNY MÁRIE, 
PATRÓNKY SLOVENSKA, SLÁVNOSŤ 

+ Jozef, Jozef, Mária, 
Mária Tomčík 
Na úmysel 

8.30 

 
11.00 

 

 
 
Štihránky 11.00 

STREDA 
   16. 9. 15 

SV. KORNÉLIUS, PÁPEŽ A CYPRIÁN, 
BISKUP, MUČENÍCI, SPOMIENKA 

 
 

  

ŠTVRTOK 
    17. 9. 15 

SV. RÓBERT BELARMÍN, BISKUP 

A UČITEĽ CIRKVI, ĽUB. SPOMIENKA 
+ Jozef, Jozef a Mária 

Kotúľ 
18.00 17.30 

 

PIATOK  
    18. 9. 15 

FÉRIA   
  

 

SOBOTA   
   19. 9. 15 

SV. JANUÁR, BISKUP A MUČENÍK, 
ĽUBOVOĽNÁ SPOMIENKA 

+ Jozef Janša a rodičia 
18,00 17.30 

 

NEDEĽA 

   20. 9. 15 
DVADSIATA PIATA NEDEĽA 

„CEZ ROK“ 
Na úmysel 8.30 

  

Oznamy  
 V dnešnú nedeľu je zbierka na Diecézny katechetický úrad. Za milodary Pán Boh zaplať. 
 V pondelok vo Vasiľove je pohrebná sv. omša o 14.00 hod. + Júlie Pilátikovej. 

 V utorok je sviatok Sedembolestnej Panny Márie, patrónky Slovenska. Sv. omše budú: Babín o 7.00 

hod.; Vasiľov – 8.30 hod. ; a sv. omša pri kaplnke Sedembolestnej na Štihránke o 11.00 hod. 

 Národný pochod za život – v septembri – plagát na nástenke. ( 20. septembra – Bratislava )  

Autobus, pre tých, ktorí sa prihlásili, pôjde z Lokce v nedeľu ráno o 5,00 hod. Treba čakať vo 
Vasiľove o 5,00 hod. na zástavke a v Babíne pred kostolom. 

 Jesenné kántrové dni sú tento týždeň v stredu, piatok a sobotu. Záväzný je jeden deň. Obsah 

kántrových dní: Poďakovanie za úrodu. 

 Upratovanie  kostola:  Babín :    č. d.  74 - 86    

                        Vasiľov: Terézia Mušáková, Viera Šangalová, Aneška Klokočíková, 

                          Jarmila Grígľová, Eva Vošková, Marcela Klokočíková   
 

 

 

 

 
 



 Sviatosť manželstva chcú prijať: 
    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 1. raz 

   Tomáš FITÁK, syn Jozefa a Eleny rod. Bandíkovej, narodený – Trstená a bývajúci – Rabčice 

    a Katarína LIPNIČANOVÁ, dcéra Petra a Agnesy rod. Brníkovej, nar. – Dolný Kubín a bývajúca – Babín 
  Ohlasujú sa 2. raz 

    Peter TRNKA, syn + Jána a Lýdie rod. Duchoňovej, narodený – Dolný Kubín a bývajúci – Babín 

    a Ivana JURKYOVÁ, dcéra Miroslava a Jany rod. Škuntovej, narodená – Dolný Kubín a bývajúca – Babín 

  Ohlasujú sa 3. raz 

    Andrej Ružvôň, syn Jozefa a + Marty rod. Dutkovej, narodený – Liptovský Mikuláš a bývajúci – Babín 

    a Katarína  Jankyová, dcéra Jána a Emílie rod. Krištofíkovej, narodená – Dolný Kubína a býv.- Zázrivá 
  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  ŽŽIIVVOOTTAA  PPRREE  DDOOBBRROO  IINNÝÝCCHH    

SSvätá rodina je pre všetky kresťanské rodiny školou života pre dobro iných. Poznávaním jej 
vnútorného života máme možnosť objaviť a pochopiť, čo vedie členov rodiny k opravdivému šťas-
tiu a radosti. Svätý Jozef, Panna Mária a Ježiš na svojom každodennom živote naplňovali obsah 
najjednoduchšej definície o rodine: „Rodina je malé spoločenstvo ľudí, ktorí sa vzájomne milujú a 
žijú jeden pre druhého.“ Členovia Svätej rodiny v Nazarete žili nielen vedľa seba, ale spolu; nie 
proti sebe, ale pri sebe; nie sami pre seba, ale jeden pre druhého. Z takéhoto spolužitia sa rodilo 
ich nevýslovné šťastie a radosť, i napriek útrapám a ťažkostiam, ktoré museli znášať a prekoná-
vať.  

Boh stvoril rodinu ako miesto, kde má byť človeku dobre. Rodina nie je výmysel človeka. Človek 
by sa nikdy nezmohol na to, aby vymyslel a vytvoril niečo tak krásne a dobré, ako je rodina. Boží 
zámer, aby človekovi bolo dobre v rodine, zreteľne vyjadruje kniha Genezis slovami: „Potom Pán, 
Boh, povedal: „Nie je dobre byť človeku samému. Urobím mu pomoc, ktorá mu bude podobná.“ 
(Gen 2, 18) Tento Boží zámer, aby človekovi bolo dobre v rodine ešte nachádzame zdôraznený v 
texte štvrtého Božieho prikázania, ktoré sa priamo a bezprostredne dotýka rodinného života: 
„Cti svojho otca a svoju matku, ako ti prikázal Pán, tvoj Boh, aby dni tvojho života dlho trvali a 
aby sa ti darilo na zemi, ktorú ti dá Pán, tvoj Boh! (Dt 5, 16) 

Túžba mať sa dobre je vlastná každému človekovi na zemi. Je to túžba, ktorú do ľudského 
srdca vložil sám Boh. Nie je v nej nič zlého alebo odporujúceho nášmu kresťanskému 
náboženstvu. Básnici túto prozaickú túžbu človeka mať sa dobre obyčajne nazývajú túžbou po 
šťastí. Aj keď táto túžba sa žiadnemu človekovi celkom na zemi nemôže naplniť, lebo dobro, po 
ktorom túžime, prerastá naše srdce i všetky možnosti zeme, predsa už aj tu v časnom živote 
môže a má dosiahnuť určité naplnenie. A práve rodina je to miesto, kde človek má nájsť kúsok 
ľudského šťastia, kde mu má byť dobre. Človek môže nachádzať dobro aj mimo rodiny, ale 
najväčší predpoklad k tomu má vo svojej rodine. Výstižne to vyjadruje naše slovenské 
múdroslovie: „Všade dobre, ale doma najlepšie!“ 

Nie všetci ľudia na svete objavili toto tajomstvo rodinného života ako predpoklad a cestu k 
ľudskému šťastiu. Všetci sa chcú mať dobre, ale nie všetci našli k tomu správnu cestu. Jedni to 
chcú dosiahnuť cestou slávy a kariéry, iní zasa získavaním politickej moci a bohatstva a ďalší 
zasa vidia predpoklad toho mať sa dobre v nadobúdaní rozličných smetí tejto zeme. 

Je však len jedna cesta, ako prísť k tomu „mať sa dobre“ - a to je „byť dobrý“. Najviac toto 
tajomstvo dobrého života na zemi spoznávame na manželskom a rodinnom živote. Dajte otázku 
boháčovej manželke alebo kráľovnej, či prezidentovej žene, či sa má dobre. Odpovie vám áno iba 
vtedy, ak jej manžel je dobrý. Ak by mužovi patrilo aj pol sveta, ale je to zlý človek, jeho žena ni-
kdy nepovie, že jej je s ním dobre. Skúsme sa opýtať v duchu sami seba, ako sa máme, ako sa nám 
žije v rodine? Ak dobre, tak za to vďačíte iba tomu, že žijete s dobrým človekom (manželom, 
manželkou, deťmi). Ak vám je u vás v rodine zle, tak to je preto, že nežijete v rodine s dobrými 
ľuďmi. 

Naučme sa túto veľkú múdrosť života, že mať sa dobre vedie cez byť dobrý. Možno pred 
rokmi ste si založili svoju rodinu s touto nádejou, že vám bude spolu dobre. Ak je to pravda, ďa-
kujte Bohu, ale i tým, ktorí sa vo vašej rodine o to pričiňujú. Ak vám u vás doma nie je dobre, 
treba hľadať spôsoby a cestu k tomu, ako pomôcť členom rodiny, aby sa stali dobrými. 

Mať sa dobre nikdy neslobodno oddeľovať od toho byť dobrý. Medzi týmito dvoma skutočnos-
ťami je priama úmernosť. Čím viac sa nám darí v rodine všetkým napredovať v tom byť dobrý, 
tým nám spolu môže byť lepšie. 

Svätá rodina Jozefa, Panny Márie a Ježiša nás o tom dokonale presviedča. A ona nám môže aj 
pomáhať k tomu, aby sme sa v rodine mali dobre, a to tak, že nám pomáha stávať sa zo dňa na deň 
lepšími. 

 

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



NA SLÁVNOSŤ NAŠEJ PATRÓNKY 

Prečo dávame Panne Márii titul „sedembo-

lestná“.  Číslo sedem má v biblickej reči význam 

plnosti. Takto sa sedmička používala v rozličných 

súvislostiach.  

Aj uvádzanie siedmych bolestí Panny Márie má 

základ  v tejto biblickej a cirkevnej tradícii. Se-

dem bolestí nechce numerický vyjadriť, že Panna 

Mária prežívala iba týchto sedem bolestí, ktoré sa 

s jej utrpením pre Ježiša a s Ježišom uvádzajú. 

Toto číslo je vyjadrením plnosti jej utrpenia. Tr-

pela pre Ježiša a teda aj pre našu spásu nevýslovne 

viac, ako je to Cirkev schopná vysloviť vo vypočíta-

vaní jej bolestí.  

To ale neznamená, že spomínanie konkrétnych bolesti Božej Matky, ktoré 

majú svoj základ v evanjeliách, netreba brať vážne. Tým, že ich Cirkev v 

jednotlivostiach uvádza a zdôrazňuje, chce nás priviesť k tomu, aby sme si ich 

pripomínali a s úctou vzývali vo svojom každodennom kresťanskom živote, najmä 

v našich modlitbách.  

 Rozjímanie nad týmito jednotlivými bolesťami Sedembolestnej Panny Márie 

nám pomáha v konkrétnostiach nášho života sa inšpirovať príkladom Panny Márie 

znášať svoju vlastnú podobu utrpenia v trpezlivosti a v odovzdanosti do Božej 

vôle. Veď Bolestná Panna Mária, ktorá stála pri Ježišovom kríži, bude vždy stáť 

s láskou a porozumením aj pri našom osobnom kríži, ktorý nám treba znášať.  

S veľkou radosťou na slávnosť Sedembolestnej opätovne prijímajme Pannu 

Máriu za našu duchovnú matku a zverujme sa do jej materskej lásky a ochrany. 

Prosme ju, aby stála pri nás v šťastí i v nešťastí, sprevádzala nás svojím 

ustavičným orodovaním, aby sme vždy a za každých okolnosti zostali verní jej 

Synovi.  
 

Sedembolestná Matka, ďakujeme ti za bolesti, 

ktoré si pre nás prežívala. Oroduj za svoje deti, 

aby spomienka na tvoje bolesti vzbudila v nás ducha 

pokánia a priviedla nás k životu v Božej láske a 

milosti a k neochvejnej nádeji, ktorú dáva kríž a 

zmŕtvychvstanie tvojho Syna. Amen  


