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Týždeň  37. DNES: 23. NEDEĽA „CEZ ROK“ 7. 9. 2015 – 13. 9. 2015 

Farský kostol Zoslania Ducha Svätého Babín  

DEŇ LITURGICKÝ KALENDÁR ÚMYSEL SV. OMŠE ČAS SV. 
SPOVEĎ 

INÉ PODUJATIE 

PONDELOK 
  7. 9. 15 

SV. MAREK KRIŽIN, MELICHAR 

GRODZIECKI A ŠTEFAN PONGRÁCZ, 
KŇAZI A MUČENÍCI, SPOMIENKA 

+ Vladimír a František 

Slameník, Štefan Majda 18.00 17.30 
  

UTOROK 
  8. 9. 15 

NARODENIE PANNY MÁRIE, SVIATOK  
 

  

STREDA 
   9. 9. 15 

FÉRIA  + Ľudovít, Milan, Rudolf, 
Ján Kráľ 18.00 17.30  

ŠTVRTOK 

    10. 9. 15 

FÉRIA   
   

PIATOK  
    11. 9. 15 

FÉRIA  + rod. Polečova, Olbertova, 
Baculákova, Tomaščíkova 18.00 17.30 

 

SOBOTA   
   12. 9. 15 

NAJSVÄTEJŠIEHO MENA PANNY MÁRIE SOBÁŠNA SV. OMŠA 

SOBÁŠ - OBRAD 

14.00 

15.00 

 BACULÁK–POLEČOVÁ 
 

FORGÁČ-JANIDŽÁROVÁ 

NEDEĽA 
   13. 9. 15 

DVADSIATA ŠTVRTÁ 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 
  7. 9. 15 

SV. MAREK KRIŽIN, MELICHAR 

GRODZIECKI A ŠTEFAN PONGRÁCZ, 
KŇAZI A MUČENÍCI, SPOMIENKA 

 
   

 

UTOROK 
  8. 9. 15 

NARODENIE PANNY MÁRIE, SVIATOK +rod. Tomčíkova a Žuffova 
18.00 17.30   

  

STREDA 

   9. 9. 15 

FÉRIA   
 

  

ŠTVRTOK 

    10. 9. 15 

FÉRIA  + Mária Zábeľová (1.výr.) 
18.00 17.30 

 

PIATOK  
    11. 9. 15 

FÉRIA   
  

 

SOBOTA   

   12. 9. 15 

NAJSVÄTEJŠIEHO MENA PANNY MÁRIE + Jozefína Gemeľová 
(1.výr.) 18,00 17.30 

 

NEDEĽA 
   13. 9. 15 

DVADSIATA ŠTVRTÁ 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. Zapísať sa už môžete len do stredy tohto týždňa.  
 Na budúcu nedeľu je zbierka na Diecézny katechetický úrad. 

 Upratovanie  kostola:  Babín :    č. d.  62 - 73    

                        Vasiľov: Andrea Hnojčíková, Daniela Kotúľová, Antónia Gemeľová, 

                          Elena Chyľová, Emília Vošková, Anna Hnojčíková   

 Sviatosť manželstva chcú prijať: 

    Tomáš FITÁK, syn Jozefa a Eleny rod. Bandíkove, narodený – Trstená a bývajúci – Rabčice 
    a Katarína LIPNIČANOVÁ, dcéra Petra a Agnesy rod. Brníkovej, nar. – Dolný Kubín a bývajúca – Babín 

  Ohlasujú sa 1. 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 2. 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 2. 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 3. 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 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  ÚÚČČAASSTTII  NNAA  ŽŽIIVVOOTTEE  SSPPOOLLOOČČNNOOSSTTII    

Svätá rodina v Nazarete nebola odtrhnutá od života v izraelskej spoločnosti. Vo všetkom bola 
zviazaná so životom vtedajšej spoločnosti, s jej obyčajami, s jej kultúrou, ale aj hospodárskym 
prostredím. Platila dane, podriaďovala sa nariadeniam štátnej autority a zaujímala sa o život su-
sedov a spoluobčanov v Nazarete. Evanjelium spomína poslušnosť Nazaretskej rodiny vrchnos-
tiam: „V tých dňoch vyšiel rozkaz od cisára Augusta vykonať súpis ľudu po celom svete. Tento 
prvý súpis sa konal, keď Sýriu spravoval Kvirínius. A všetci šli dať sa zapísať, každý do svojho 
mesta. Vybral sa aj Jozef z galilejského mesta Nazaret do Judey, do Dávidovho mesta, ktoré sa 
volá Betlehem lebo pochádzal z Dávidovho domu a rodu, aby sa dal zapísať s Máriou, svojou man-
želkou, ktorá bola v po žehnanom stave.“ (Lk 2, 1–5)  

Jednou z foriem účasti Svätej rodiny na živote spoločnosti, v ktorej žila, bola práca. Svätý 
Jozef bol známym a vyhľadávaným remeselníkom v Nazarete. Prichádzali k nemu obyvatelia Naza-
reta i širšieho okolia so svojimi objednávkami stolárskych a tesárskych prác. Do tohto hospodár-
skeho vzťahu s ľuďmi sa potom neskoršie zapojil aj sám Ježiš, keď v dospelom veku vykonával 
tesárske práce pre svojich spoluobčanov v meste.  

Aj dnešné kresťanské rodiny sa môžu inšpirovať príkladom Svätej rodiny, ako sa zapojiť do ži-
vota spoločnosti, ktorá ich obklopuje. Či je to sociálne cítenie s chudobnými a odkázanými na po-
moc, či je to spravodlivosť v hospodárskych a pracovných vzťahoch, alebo účasť na tvorbe kul-
túrnych hodnôt, alebo podriadenosť vrchnostiam a ich spravodlivým zákonom pre dobro celej 
spoločnosti.  

Každá rodina je so spoločnosťou organicky zviazaná. Z rodiny vychádzajú občania a v rodine sa 
formuje človek pre vstup do spoločnosti a nadobúda si sociálne čnosti, ktoré sú dušou života a 
rozvoja samej spoločnosti. (Porov. Familiaris consortio, 42)  

Druhý vatikánsky koncil označil rodinu za základ spoločnosti. „Keďže pôvodca všetkého ustano-
vil manželský zväzok za počiatok a základ ľudskej spoločnosti,(...) Rodina sa stala základnou živou 
bunkou spoločnosti“. (Apostolicae actuositatis, 1) 

Medzi rodinou a spoločnosťou jestvujú mnohoraké zväzky. Nielen rodina dáva spoločnosti, aj 
spoločnosť je povinná dávať rodine. Rodina a spoločnosť jestvujú vo vzťahu vzájomnej závislosti 
a obohacovania sa. Rodina už tým samým, že sa veľadí, rastie a tvorí hodnoty, obohacuje spoloč-
nosť. Spoločnosť sa niekedy správa macošsky k rodinám, buď tak, že zanedbáva sociálne a kul-
túrne dobro rodiny, alebo tak, že rodinu obmedzuje okliešťovaním jej slobody, tak jej znemož-
ňuje plniť jej základné funkcie. (Porov. Familiaris consortio, čl. 43-45) 

Rodina je prirodzenou jednotkou, akoby bunkou spoločnosti. Treba ale zdôrazniť, že vo vzťahu 
k spoločnosti, obdobne ako ľudská osoba, rodina nevystupuje ako časť spoločnosti, ktorá by bola 
podriadená celku. Štát nie je nad rodinou, ale stojí v jej službách. 

Manželstvo a rodina, ako všetky ľudské skutočnosti, prežíva svoje problémy a úskalia. Do ro-
diny sa premietajú mnohé vplyvy, ktoré ju niekedy ohrozujú v jej základoch. Nie je to len problém 
etický, ktorý sa prejavuje v mravnej kvalite alebo nekvalite osôb. Často sa jedná o existenčné 
otázky, napríklad problém nezamestnanosti, náboženskej alebo rasovej diskriminácie, chudoby a 
mnohé ďalšie negatívne vplyvy. Rodine treba poskytnúť všestrannú pomoc, tak zo strany jednotli-
vých ľudí, ako aj zo strany celej spoločnosti.  

Koncil v pastorálnej konštitúcii Gaudium et spes adresuje výzvu smerom k ľudskej spoločnosti 
a jej rôznym štruktúram, aby napomáhali dobro rodín: „Práve preto všetci, čo majú vplyv na spolo-
čenstvá a na spoločenské skupiny, majú sa účinne pričiniť o povznesenie manželstva a rodiny. Ob-
čianska moc nech si pokladá za svätú povinnosť uznať ich pravú povahu, chrániť a zveľaďovať 
ich, bdieť nad verejnou mravnosťou a napomáhať rodinné blaho. Treba hájiť právo rodičov na 
plodenie detí a na ich výchovu v lone rodiny. Starostlivé zákonodarstvo a rozmanité zariadenia 
majú vziať pod ochranu a poskytnúť úľavu primeranou pomocou aj tým, čo sú na nešťastie pozba-
vení dobrodenia rodiny.“ (52) 

Hoci každá rodina má svoju vlastnú privátnu sféru a žije svojím životom, predsa sám rodinný 
život nemožno považovať za súkromnú záležitosť. Je síce do seba uzavretým celkom s právom ne-
dotknuteľnosti, ale otvorený smerom k iným ľuďom a spoločnosti. Táto otvorenosť rodiny pre 
vonkajší svet nie je len pre dobro spoločenstva a spoločnosti, ku ktorým sa otvára, ale slúži aj na 
jej vlastne obohatenie.  

„Rodina je tak základom spoločnosti. Stretajú sa v nej rozličné generácie a vzájomne si pomá-
hajú osvojiť plnšiu múdrosť, ako aj zlaďovať osobné práva s ostatnými požiadavkami spoločen-
ského života.“ (Gaudium et spes, 52)  

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


