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  RROOKK  ZZAASSVVÄÄTTEENNÉÉHHOO  ŽŽIIVVOOTTAA  --  RREEHHOOĽĽNNÍÍKKOOVV  
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Týždeň  39. DNES: 25. NEDEĽA „CEZ ROK“ 21. 9. 2015 – 27. 9. 2015 

Farský kostol Zoslania Ducha Svätého Babín  

DEŇ LITURGICKÝ KALENDÁR ÚMYSEL SV. OMŠE ČAS SV. 
SPOVEĎ 

INÉ PODUJATIE 

PONDELOK 
  21. 9. 15 

SV. MATÚŠ, APOŠTOL 

A EVANJELISTA , SVIATOK 

+ Jozef Svitek 
18.00 17.30 

  

UTOROK 

  22. 9. 15 
FÉRIA Pohrebná  

+ Mária Gavendová  14.00 
  

STREDA 
   23. 9. 15 

SV. PIO Z PIETRELČINY, KŇAZ, 

SPOMIENKA 

Poďakovanie za 90 r. 
života - Genoveva 18.00 17.30 

 

ŠTVRTOK 
    24. 9. 15 

FÉRIA  
   

PIATOK  
    25. 9. 15 

FÉRIA + r. Lipničanova, Brníkova, 
Babinska, Šrobova, Kotúľova 18.00 17.30 

 

SOBOTA   
   26. 9. 15 

SV. KOZMA A DAMIÁN, 

 MUČENÍCI, ĽUB.SPOMIENKA 
SOBÁŠNA SV. OMŠA 14.00 

 
FITÁK-LIPNIČANOVÁ 

NEDEĽA 
   27. 9. 15 

DVADSIATA ŠIESTA 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 
  21. 9. 15 

SV. MATÚŠ, APOŠTOL 

A EVANJELISTA , SVIATOK 

 
   

 

UTOROK 
  22. 9. 15 

FÉRIA + rod. Ružvôňova 
18.00 17.30   

  

STREDA 
   23. 9. 15 

SV. PIO Z PIETRELČINY, KŇAZ, 

SPOMIENKA 

 
 

  

ŠTVRTOK 
    24. 9. 15 

FÉRIA + Ondrej a Johana Kováč 

a deti 
18.00 17.30 

 

PIATOK  
    25. 9. 15 

FÉRIA  
  

 

SOBOTA   
   26. 9. 15 

SV. KOZMA A DAMIÁN, 

 MUČENÍCI, ĽUB.SPOMIENKA 

+ Gitka Jurkyová a Valéria 
Vojčíková a rodina 18,00 17.30 

 

NEDEĽA 

   27. 9. 15 
DVADSIATA ŠIESTA NEDEĽA 

„CEZ ROK“ 
Na úmysel 8.30 

  

Oznamy Zbierka na DKU minulú nedeľu bola : Babín 252,- €;  Vasiľov 95,- €. Pán Boh zaplať. 

 Vincentínska rodina aj tento rok organizuje celoslovenská zbierku „Boj proti hladu“. Zbierku 

možno podporiť zakúpením medovníkových srdiečok alebo zaslaním finančnej podpory. Túto 

zbierku v našej farnosti budeme mať na budúcu nedeľu 27. septembra.  Na budúcu nedeľu teda 

bude zbierka, tak ako býva každý rok „ BOJ PROTI HLADU“  

 Upratovanie  kostola:  Babín :    č. d. 87 - 109    

                        Vasiľov: Elena Hečková, Agnesa Svetlošáková, Božena Pilarčíková, 
                          Elena Janšová, Daniela Ptáčková, Katarína Dudášiková   

 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 1. 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 2. 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 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  VV  SSLLOOBBOODDEE    

SSvätá rodina je ukážkou života v pravej slobode Božích detí. Celý ich spoločný život nesie na sebe 
rozmer vnútornej slobody ducha. Panna Mária i svätý Jozef boli naozaj slobodní ľudia. Máriina sloboda 
zaznieva najviac z jej rozhodného a dobrovoľného podriadenia sa Božiemu plánu lásky. O tom, ako Boh 
veľmi rešpektoval Máriinu slobodu dosvedčuje skutočnosť, že k nej poslal anjela Gabriela, aby ju na 
základe jej slobodnej voľby pozval k účasti na veľkom Božom pláne spásy. Jej odpoveď anjelovi je vý-
konom jej absolútnej slobody: „Hľa, služobnica Pána, nech sa mi stane podľa tvojho slova.“(Lk 1,37) V 
úplnej slobode sa rozhodla pre Božie materstvo a pre všetko, čo s touto službou Božiemu Synovi súvi-
selo. Sám Ježiš Kristus ako dokonalý človek nám dal príklad synovskej slobody v bezvýhradnej posluš-
nosti Otcovi, svojej matke Márii i svätému Jozefovi, ako o tom svedčí Písmo: „Potom sa s nimi vrátil 
do Nazareta a bol im poslušný.“ (Lk 2,51).  

Na Svätej rodine a jej počínaní najlepšie vieme porozumieť tajomstvu ľudskej slobody. Opravdivá 
sloboda je v poslušnosti z lásky. Príkladom takejto slobody je sám Ježiš Kristus. Pribitý na kríži nebol 
zbavený slobody, ale v najdokonalejšej miere ju uskutočnil v poslušnosti svojmu Otcovi. „Obetoval sa, 
pretože sám chcel.“ (Iz 53,7)  

Sloboda je zvláštny Boží dar, ktorý umožňuje človekovi voliť si dobré a odmietať zlé. Je to jeden z 
hlavných znakov podobností človeka s Bohom. Božie zjavenie na mnohých miestach zdôrazňuje tento 
veľký Boží dar. Výslovne hovorí o ňom Kniha Sirachova: „Na počiatku stvoril Boh človeka a ponechal 
mu možnosť rozhodnúť sa... Položil pred teba vodu a oheň: čiahni rukou po tom, čo si vyvolíš. Pred 
človekom leží život a smrť, dobro a zlo: dostane to, čo sa mu ľúbi.“ (Sir 15, 14,18) Sloboda dáva člove-
kovi krídla. Uschopňuje ho robiť dobro a naplniť život láskou k Bohu i k ľuďom. Takou mierou sme 
schopní konať dobro, v akej miere sme slobodní. 

Následkom dedičného hriechu je dar slobody v človekovi zranený a oslabený. Veľmi ľahko človek o 
slobodu môže prísť a stať sa otrokom. To sa stáva, keď zneužíva slobodu na konanie zlého. Vtedy ju 
aj okliešťuje a obmedzuje. Stáva sa neslobodným, to je vlastne plná pravda o otroctve. „Každý, kto 
pácha hriech, je otrok.“ (Jn 8,34) Otroctvo - nesloboda môže mať rôzne odstupňovanie. Jestvuje 
menšia alebo väčšia nesloboda, čiže menšie alebo väčšie otroctvo.  

Bolo potrebné na kríži rozlámať okovy hriechu a smrti, do ktorej bol zovretý každý človek, aby mo-
hol byť znova slobodným. Sloboda ducha sa pre nás zrodila na kríži. „Túto slobodu nám vydobyl Kris-
tus. Stojte teda pevne a nedávajte sa znova zapriahnuť do jarma otroctva.“ (Gal 5,1) 

Často sa stretávame sa aj s nesprávnym chápaním slobody. Mnohí si myslia, že sloboda je robiť si, 
čo chcem. Dnes nám svet ponúka takúto slobodu, ako hovorí svätý Peter apoštol: „Sľubujú im slobodu, 
ale sami sú otrokmi skazy; veď každý je otrokom toho, kto sa ho zmocnil.“ (2Pt 2,19)  

Uplatňovanie slobody v rodinnom živote musí pamätať na dve veci. Na prvom mieste je to 
zodpovednosť za spoločné i osobné dobro domácich, za dobro manžela, manželky, najmä za dobro detí. 
Nemôžem robiť, čo by poškodilo druhých. Na druhej strane je to rešpektovanie slobody druhých 
osôb. Moje slobodné počínanie má ohraničenie v slobode mojich najbližších a ostatných blížnych. 
Správne uplatňovaná sloboda v rodinnom spoločenstve je zárukou výchovy k slobode aj potomstva, 
ktoré z nej pochádza. Benedikt XVI. o tom vo Valencii povedal: „Spolu s odovzdaním Pánovej lásky a 
viery, je jednou z najväčších úloh rodiny, formácia slobodných a zodpovedných osôb. Preto rodičia 
musia odovzdať svojim deťom slobodu, ktorej sú krátky čas aj ručiteľmi.“ 

Pápež Benedikt XVI. vo svojej homílii zdôraznil význam slobody pre rodiny a manželský život: „V 
súčasnej kultúre sa často vyzdvihuje sloboda jednotlivca, ktorý sa chápe ako autonómny subjekt, 
ktorý sa akoby sám stvoril a vystačil sebe samému, mimo svojho vzťahu s ostatnými, ako aj svojej 
zodpovednosti voči ostatným. Usiluje sa o zorganizovanie života spoločnosti, vychádzajúc iba zo sub-
jektívnych a premenlivých túžob, bez akéhokoľvek vzťahu k predchádzajúcej objektívnej pravde, 
akou je dôstojnosť každej ľudskej bytosti a jej neodcudziteľné právo a povinnosť, ktorým musí každá 
sociálna skupina slúžiť. 

Cirkev neprestáva pripomínať, že pravá sloboda ľudskej bytosti pochádza z bytosti stvorenej na 
obraz a podobu Božiu. Kresťanská výchova je preto výchovou k slobode a pre slobodu. „Konáme dobro 
nie ako otroci, ktorí nemajú slobodu konať inak, ale robíme to, pretože nesieme osobnú zodpovednosť 
za svet; pretože milujeme pravdu a dobro, pretože milujeme samého Boha a teda aj jeho stvorenia. 
Toto je pravá sloboda, ku ktorej nás chce priviesť Duch Svätý“. (Homília na Svetovom stretnutí rodín 
vo Valencii, 9, 7, 2006) 

Kiežby o každej kresťanskej rodine platilo, čo napísal svätý apoštol Pavol: „Pán je Duch; a kde je 
Pánov Duch, tam je sloboda.“ (2Kor 3,2) 

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


