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Týždeň  36. DNES: 22. NEDEĽA „CEZ ROK“ 31. 8. 2015 – 6. 9. 2015 

Farský kostol Zoslania Ducha Svätého Babín  

DEŇ LITURGICKÝ KALENDÁR ÚMYSEL SV. OMŠE ČAS SV. 
SPOVEĎ 

INÉ PODUJATIE 

PONDELOK 
  31. 8. 15 

FÉRIA + Augustín Baľák, rod. 

Klimčíkova, Kurčinova 
18.00 17.00 

  

UTOROK 
  1. 9. 15 

FÉRIA  
 

  

STREDA 
   2. 9. 15 

FÉRIA,  VENI SANCTE,  
ZAČIATOK ŠK. ROKA 

Za učiteľov a žiakov ZŠ 
9.30    

ŠTVRTOK 
    3. 9. 15 

 SV. GREGOR VEĽKÝ, PÁPEŽ 

A UČITEĽ CIRKVI, SPOMIENKA 
 

   

PIATOK  
    4. 9. 15 

FÉRIA, PRVÝ PIATOK V MESIACI + rod. Palovčíkova, 
Brníkova, Adamicova 17.00 

15.00-
16.30 

 

SOBOTA   
   5. 9. 15 

FÉRIA 
SOBÁŠNA SV. OMŠA 15.00 

 ŽUFFA – 

 PALOVČÍKOVÁ 

NEDEĽA 
   6. 9. 15 

DVADSIATA TRETIA 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 
  31. 8. 15 

FÉRIA  
   

 

UTOROK 
  1. 9. 15 

FÉRIA + Jozef a Ľudmila Prčinova 
a rodičia 18.00 17.30   

  

STREDA 

   2. 9. 15 

FÉRIA,  VENI SANCTE,  
ZAČIATOK ŠK. ROKA 

Za učiteľov a žiakov ZŠ 
8.00 

  

ŠTVRTOK 
    3. 9. 15 

 SV. GREGOR VEĽKÝ, PÁPEŽ 

A UČITEĽ CIRKVI, SPOMIENKA 
+ rod. Hutirova, Jana 

Kubicova 
18.00 

16.30-
17.45 

 

PIATOK  
    4. 9. 15 

FÉRIA, PRVÝ PIATOK V MESIACI + rod. Voškova, 
Žaťkuliakova 18.00  

 

SOBOTA   
   5. 9. 15 

FÉRIA + Milan Kotúľ 
18,00 17.30 

 

NEDEĽA 
   6. 9. 15 

DVADSIATA TRETIA NEDEĽA 

„CEZ ROK“ 
Na úmysel 8.30 

  

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

chce osobne zúčastniť nech sa zapíše na priloženom hárku. Z dekanátu pôjdu autobusy podľa počtu 

prihlásených.  

 Spovedanie chorých: Babín v utorok od 9,00 h.; Vasiľov štvrtok od 9,00 h. 
 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.  48 - 61    

                        Vasiľov: Martina Pitáková, Mariana Jadroňová, Mária Dančová, 

                          Monika Janigová, Margita Kotúľová, Mária Ptáčková   

 Sviatosť manželstva chcú prijať: 
    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 1. 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 1. raz. 

    Bystrík  BACULÁK, syn Bystríka a Moniky rod. Tomaštíkovej, narodený – Trstená a bývajúci – Klin 

     a Jana POLEČOVÁ, dcéra Jozefa a Anny rod. Janidžárovej, narodená – Dolný Kubín a bývajúca – Babín 

  Ohlasujú sa 2. raz 

 



    Martin  FORGÁČ, syn Petra a Jany rod. Kráľovej, narodený – Dolný Kubín a bývajúci – Dolný Kubín 
     a Miroslava JANIDŽÁROVÁ, dcéra Jána a Emílie rod. Kurčinovej, narodená – Dol. Kubín a býv.   - Babín 

  Ohlasujú sa 2. raz 

    Martin ŽUFFA, syn Dušana a Ľudmily rod. Tomčíkovej, narodený – Dolný Kubín a bývajúci – Trstená 

     a Mária PALOVČÍKOVÁ, dcéra Františka a Márie rod. Brníkovej, narodená – Dol. Kubín a býv.  - 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  ÚÚCCTTYY  KK  DDÔÔSSTTOOJJNNOOSSTTII  ĽĽUUDD..  OOSSOOBBYY      

Základom, na ktorom sa buduje manželstvo a rodina ako spoločenstvo osôb, je úcta k dôstojnosti 
ľudskej osoby. Na tomto základe bolo postavené aj manželstvo Panny Márie a svätého Jozefa a ich 
Svätá rodina. O ich vzájomnej úcte a rešpektovaní dôstojnosti jeden druhého svedčí ich čistota. Tá u 
Panny Márie spočívala v neporušenom panenstve, ktoré zahŕňa jej život pred pôrodom, jej panenské 
počatie Ježiša z Ducha Svätého i v panenskom pôrode, ako aj v zachovávaní panenstva po pôrode. Aj 
svätý Jozef vedený zvláštnou Božou milosťou zachovával trvalú zdržanlivosť v panenskej čistote. 

O veľkej úcte svätého Jozefa k Panne Márii vydáva svedectvo evanjelium podľa svätého Matúša: „S 
narodením Ježiša Krista to bolo takto: Jeho matka Mária bola zasnúbená s Jozefom: Ale skôr, ako by 
boli začali spolu bývať, ukázalo sa, že počala z Ducha Svätého. Jozef, jej manžel, bol človek spravod-
livý a nechcel ju vystaviť potupe, preto ju zamýšľal potajomky prepustiť. Ako o tom uvažoval, zjavil sa 
mu vo sne Pánov anjel a povedal: „Jozef, syn Dávidov, neboj sa prijať Máriu, svoju manželku, lebo to, čo 
sa v nej počalo, je z Ducha Svätého. Porodí syna a dáš mu meno Ježiš, lebo on vyslobodí svoj ľud z 
hriechov.“ To všetko sa stalo, aby sa splnilo, čo Pán povedal ústami proroka: „Hľa, panna počne a porodí 
syna a dajú mu meno Emanuel,“ čo v preklade znamená: Boh s nami. Keď sa Jozef prebudil, urobil, ako 
mu prikázal Pánov anjel, a prijal svoju manželku. Ale nepoznal ju, kým neporodila syna; a dal mu meno 
Ježiš. (Mt 1, 18-24) 

Úcta k dôstojnosti človeka sa osobitným spôsobom dotýka mravnej čnosti čistoty. Kompendium 
Katechizmu Katolíckej cirkvi ju definuje ako pozitívnu integráciu sexuality do ľudskej osoby. Sexualita 
sa stáva skutočne ľudskou, keď je správnym spôsobom integrovaná do vzťahu osoby k osobe. (488) 

Ľudská sexualita patrí medzi dôležité charakteristiky človeka. Sexuálny ráz človeka vyzdvihuje aj 
Sväté písmo v biblickej správe o stvorení človeka: „A stvoril Boh človeka na svoj obraz, na obraz Boží 
stvoril ho, muža a ženu stvoril ich.“ (Gen 1, 27) Boh stvoril človeka ako muža a ženu s rovnakou osobnou 
dôstojnosťou a vložil do neho povolanie na lásku a spoločenstvo. Každý má prijať svoju sexuálnu totož-
nosť a uznať jej dôležitosť pre celú osobu, jej špecifickosť u muža a ženy a ich vzájomné dopĺňanie sa. 

Všetci sú povolaní, aby viedli čistý život podľa svojho životného stavu, nasledujúc Krista, vzor čis-
toty: jedni tak, že žijú v panenstve alebo v zasvätenom celibáte, čo je vynikajúci spôsob, ako sa môžu 
ľahšie odovzdať Bohu s nerozdeleným srdcom; druhí, ak žijú v manželstve, tak, že zachovávajú manžel-
skú čistotu, a ak nie sú ženatí alebo vydaté, tak, že zachovávajú čistotu v zdržanlivosti. 

Sexualita človeka nie je záležitosťou iba jeho biologického života. Vplyvom ľudského ducha má 
všetko telesné v človekovi, aj sexualita, ľudský a osobný charakter. Na sexualitu človeka sa v priebehu 
dejín ľudia pozerali cez najrozličnejšie okuliare. Jedni ju zaznávali a považovali za niečo menej cenné, 
ba dokonca aj hriešne. Iní ju zasa absolutizovali a vyzdvihovali nad všetky ostatné zložky ľudskej by-
tosti. Aj v našej dobe pod vplyvom reklamy a tzv. „lacnej“ kultúry sa veľmi propaguje kult tela a sexua-
lity.  

Sexualita človeka má svoju posvätnosť a hodnotu, vyplývajúcu z kontextu jej poslania v Božom pláne. 
Prejavy sexuality majú dve základné funkcie: vyjadrenie lásky a vzbudzovanie života - plodivosť. Tieto 
dva ciele sexuality nestoja v opozícii, ale vzájomne sa dopĺňajú a podstatne spolu súvisia. Nikdy ich ne-
možno však od seba oddeľovať. V opačnom prípade by išlo potom o klam a samoúčelnosť sexu. 
Sexualita bez spätosti s láskou medzi osobami je vždy v svojej podstate neľudská a ponižuje ľudskú 
osobu. 

Sexuálny vzťah muža a ženy je vždy vzťahom osôb. Ak sa táto zásada v sexuálnom vzťahu neuplat-
ňuje, potom je človek zdegradovaný iba na vec, na predmet a prostriedok k dosiahnutiu egoistického 
cieľa. Takýto prístup k sexualite je potom jedno z najväčších a najodpornejších ponížení človeka. 
Prirodzené určenie sexuality sa naplňuje v manželstve.  

Manželstvo je intímne a výlučné spoločenstvo osôb muža a ženy. Vzniká na základe sexuálnej inkliná-
cie a naplňuje sa v ich vzájomnej láske. V svojej podstate má manželstvo dva hlavné ciele vyplývajúce z 
prirodzenosti manželského vzťahu. Prvý je v biologickej zameranosti sexuality a spočíva v darcovstve 
života. Manželstvo zo svojej prirodzenosti má zameranie na dieťa. Súčasne však s týmto cieľom vystu-
puje jeho zameranie ako spôsob vzájomného doplňovania sa z obohacovania sa v láske. Jedná sa teda o 
dvojité dobro manželstva: dobro dieťaťa a dobro muža a ženy - dobro manželov. 

Treba zdôrazniť, že človek - muž a žena - každý osobitne aj pri vzájomnom spojení do jednoty 

manželstva zostáva sám sebou, individuálnou a svojbytnou osobou s neodcudziteľnou dôstojnos-

ťou a právom na úctu. 

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



 


