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Modlitba unavených rodičov

Boh povolal rodičov k ťažkej úlohe – byť rodičmi. Niekedy je to vyčerpávajúce. Niekedy sa
modlite, aby vám Boh
pomohol prežiť do
času, kým deti uložíte
spať. Často ste po kúpeli, umytí zubov, prinesení pohára vody,
hľadaní strateného plyšáka a hromade
zámienok, ktorých výsledkom je snaha posunúť čas, kedy musia ísť spať,
v pokušení vynechať modlitby, popriať
deťom dobrú noc, zavrieť dvere a zrútiť sa do najbližšieho kresla.
Chcem vám odporučiť dve skromné modlitby, ktoré vám pomôžu spomaliť počas ukladania vašich detí do
postele. Keď sú vaše myšlienky rozlietané po celom pracovnom dni, tieto trojslovné modlitby vám umožnia
stráviť chvíľu navyše s vašimi deťmi v
tichosti večera.
Otče, odpusť mi!
Najlepším spôsobom ako sa vyhnúť
tomu, že vaše deti uložíte do postele
frustrovaní alebo nahnevaní, je pripomenúť sebe aj svojim deťom, že aj

vy ste hriešnik, ktorý potrebuje odpustenie. Vyznajte pred svojimi deťmi
vaše rodičovské zlyhania
Bohu. Proste, aby vás
chránil od hnevu a nedostatku trpezlivosti. Proste svojho Otca o odpustenie pred svojimi deťmi.
Toto im bude príkladom.
Otče, odpusť im!
Často sa pozeráme do očí malých
detí po tom, čo udreli svojho brata
alebo kričali v neposlušnom hneve a
keď sa ich spýtame: „Prečo si to spravil?“ Najčastejšou odpoveďou je: „Neviem.“ V týchto smutných chvíľach si
spomeniem na Kristovu modlitbu na
kríži. „Otče, odpusť im, lebo nevedia,
čo činia.“ Toto je stav detských sŕdc.
Keď hrešia, nie vždy plne rozumejú
tomu, čo spravili alebo prečo to spravili. Rodičia musia napodobňovať Ježiša a prosiť o Božiu milosť a odpustenie
pre svoje deti v jednoduchej modlitbe:
„Otče, odpusť im.“
On je tvojím Otcom i Otcom tvojich detí.
Obe modlitby začínajú tým slo-

vom milosti: Otče. Je ľahké zabudnúť
uprostred zlyhaní a zápasov rodičovstva, že máme nebeského Otca, ktorý
na nás láskavo dohliada.
Na konci vyčerpávajúceho dňa, keď
kľačíte pri posteli so svojimi deťmi,
nájdite pokoj v Otcovi, ktorý taktiež
ukladá vaše unavené srdcia k odpočinku. Posledné chvíle pred spaním
môžu byť najcennejšie. Nech tieto
modlitby pomôžu vašej rodine rásť v
milosti Božej.

Moderné
milosrdenstvo
Skutky duchovného milosrdenstva
Vo svete, žiaľ, zasiahnutom vírusom
ľahostajnosti, sú skutky milosrdenstva
najlepším protiliekom. Učia nás totiž
pozornosti voči najzákladnejším potrebám našich «najmenších bratov»
(Mt 25,40), v ktorých je prítomný Ježiš. Ježiš je vždy prítomný tam, kde je
nejaká núdza, človek v núdzi, či už materiálnej alebo duchovnej. V minulom
čísle sme sa chvíľku venovali skutkom
telesného milosrdenstva. Teraz by
som sa chcel dotknúť tej druhej skupiny, a to skutokov duchovného milosrdenstva.
Skutky duchovného milosrdenstva
sa týkajú ďalších významných potrieb
nášho života – tých duchovných, teda
nie len telesných. Dotýkajú sa intimity
osôb a neraz bolia najviac. Všetci si z
nich určite pamätáme jeden, ktorý sa

stal súčasťou bežnej reči: „Trpezlivo
znášať nepríjemné osoby“. Mohlo by
sa nám to zdať vecou málo dôležitou,
nad ktorou sa pousmejeme, avšak je
v tom hlboký prejav lásky; a tak je to
aj s ostatnými šiestimi, ktoré je dobré
pripomenúť.
Tieto skutky milosrdenstva nemáme vymenované na jednom mieste,
ako tie telesné (Mt 25, 35 - 36), ale
taktiež vychádzajú zo Svätého písma.
Každé sa spomína niekoľkokrát, stačí
zalistovať v Knihe kníh. Ku každému
ponúkam po jednom príklade z Nového zákona.
1. Poučovať nevedomých: „Vaša reč
nech je vždy milá, soľou korenená, aby
ste vedeli, ako máte každému odpovedať.“ (Kol 4, 6)
2. Radiť pochybujúcim: „Nech vie, že
ten, kto vráti hriešnika z jeho bludnej
cesty, zachráni jeho dušu od smrti a
zakryje množstvo hriechov.“ (Jak 5, 20)
3. Napomínať hriešnikov: „Keď sa tvoj
brat prehreší proti tebe, choď a napomeň ho medzi štyrmi očami. Ak ťa počúvne, získal si svojho brata.“ (Mt 18,
15)
4. Odpúšťať ubližujúcim: „Lebo ak vy
odpustíte ľuďom ich poklesky, aj váš
nebeský Otec vám odpustí.“ (Mt 6, 14)
5. Tešiť zarmútených: „Veď zármutok
podľa Božej vôle spôsobuje pokánie
na trvalú spásu; zármutok sveta spôsobí smrť.“ (2 Kor 7, 10)
6. Trpezlivo znášať krivdu: „Preto

všetko znášam pre vyvolených, aby aj
oni dosiahli spásu, ktorá je v Ježišovi
Kristovi, a večnú slávu.“ (2 Tim 2, 10)

7 krokov
k dobrej spovedi

7. Modliť sa za živých a mŕtvych: „Keď
II. časť
niekto vidí, že jeho brat pácha hriech,
Dostala sa mi do rúk malá knižka,
ktorý nevedie k smrti, nech prosí a
ktorej autorom je páter Michal ZamBoh mu dá život.“ (1 Jn 5, 16)
kovský. Obdobie veľkého pôstu môže
Skutky milosrdenstva sú základným byť pre nás výzvou na dobrú prípravu
životným programom každého veria- a následne aj na dobrú sv. spoveď. Poceho. A konkrétne tie, ktoré sa týkajú snažím sa vybrať niektoré zaujímavé
duchovnej stránky človeka, majú viac pasáže. (o. Martin) - II. časť.
na zreteli naplnenie potrieb, ktoré sú
2. krok: Pochopiť pravý význam
pre náš večný život oveľa potrebnejspovede.
šie. (zdroj: cesta+)
Mnohí z nás si neraz so svätým
Pavlom vzdychnú: „Ani nechápem, čo
robím, lebo nerobím to, čo chcem, ale
robím to, čo nenávidím“ (Rim 7,15).
Napriek tomu, že vieme o Otcovej
láske a diablovej zlobe, znova a znova
dávame prednosť hriechu. Potom sa
sami seba pýtame: „Prečo som to len
urobil? Veď viem, že to nie je dobré!“
Musíme si uvedomiť, že sme len ľudia a že diabol je prefíkanejší, ako sme
my. Keď sa budeme spoliehať len na
svoje sily a na svoju múdrosť, budeme
opätovne prehrávať. Lebo diabol vie,
ako na nás. Hriechy nám ponúka zabalené do pozlátky.
Aj Eva, ktorú chcel diabol nachytať,
sa nechala oklamať tým, že „strom je
na jedenie chutný, na pohľad krásny a
na poznanie vábivý“ (Gn 3,6). Hriech
nám neraz pripadá chutný, krásny, vábivý ... Nie nadarmo sa vraví, že najlepšie chutí zakázané ovocie.

Diabol nás klame a my spolu s ním
klameme samých seba: „Len raz, jediný raz si zahryznem, pomaškrtím, už
len poslednýkrát si to vychutnám, už
len dnes ...“ Premáha nás žiadostivosť
po tom či onom, a tak sa zamotávame
do nastraženej pavučiny ako bezbranný hmyz. Výsledkom nie je pôžitok, ale
zistenie, že sme nahí, že diabol nás odhalil.

ktorý hriech je aký. Učenie Cirkvi je v
tom predsa jasné - kto v závažnej veci
vedome a dobrovoľne prestúpil Božie prikázanie, spáchál ťažký hriech.
Posúdiť to už musí každý vo svojom
vnútri.

Hriech nás pokoruje, robí nás závislými od Boha, lebo „bez Božieho
požehnania márne naše namáhania“.
Bez Boha nezvíťazíme. Potrebujeme si
neustále uvedomovať jeho veľkosť a
našu malosť.

Ide vlastne o spomínanú pýchu, ktorá
znamená, že milujeme len seba, veríme len sebe.

Spytovať sa na tieto veci však musíme optikou lásky k Bohu a k blížnemu.
Lebo pozerať sa na hriech spôsobom
- neísť v nedeľu do kostola je ťažký
Apoštol Pavol, ktorý si povzdychol hriech, ale roky sa nerozprávať s brasám nad sebou, nad svojou slabosťou, tom pre nejaký majetkový spor je v
napokon dospieva k múdrej odpovedi pohode, veď on za to môže - je absona otázku, prečo neustále padá: „Aby lútne mylné.
som sa nevyvyšoval, bol mi daný do
Spovedáme sa zo všetkého možtela osteň, satanov posol, ktorý ma ného, no veľmi málo sa spovedáme z
bije po tvári, aby sa nevyvyšoval.“ hriechov proti láske. Nemilovať Boha,
(2Kor 12,7)
neveriť mu je základným hriechom.

Hriechom vždy najviac ubližujeme
sami sebe. Všemohúcemu Bohu na
nebesiach ublížiť nemôžeme. To však
Koreňom všetkých hriechov je prá- neznamená, že nezraňujeme jeho lásve pýcha, túžba byť ako Boh. Non ser- ku k nám. Spisovateľ Oscar Wilde k
viam. Nebudem slúžiť. Mne nech slú- tomu raz povedal: „Nejestvuje nijaký
žia, ja som korunou tvorstva.
utajený hriech, všetko sa zapisuje do
Dôležitejšie je hovoriť o pýche, tváre.“
matke hriechu, ako neustále kazuisticHriechom ubližujeme aj ľuďom
ky merať veľkosť hriechu. „Toto je ešte okolo seba. Keď sme otupení nejakou
ľahký hriech, patrí do tejto kolónky, no hriešnou závislosťou, ani si nevšimnetoto je už ťažký, patrí do inej kolónky.“ me, koľko sĺz prelejú naši blízki kvôli
Ľudia sa ma na to často pýtajú: „Je nám - rodičia, manželka, manžel, deti
to alebo to ťažkým hriechom?“ No ja ... Človek je povolaný budovať vzťahy,
nemám váhy, aby som presne povážil, no hriechom ich narúšame, niekedy
akoby pálime mosty okolo seba. V ko-

nečnom dôsledku nás hriech izoluje
od druhých, rastie okolo nás múr, cez
ktorý sa nevieme dostať k ľuďom a ani
oni sa nevedia dostať k nám.
My, kresťania, však máme spájať,
budovať mosty a nie múry, ktoré rozdeľujú a izolujú. Nielen zo stavbárskeho, ale aj z duchovného hľadiska sa
múry budujú ľahšie ako mosty. No o to
ťažšie sa búrajú. Každá spoveď je tak o
búraní múrov a obnovovaní mostov k
Bohu aj k blížnym.
Spoveď nám zanechal Ježiš ako svoj
veľký dar. Ježiš dobre vedel, že keď sa
vráti k Otcovi, budeme potrebovať
stále k nemu prichádzať, osobne sa
s ním stretať, aby nás očistil od hriechov. Preto ustanovil sviatosť zmierenia, ako aj ostatné sviatosti, v ktorých
je on sám navždy prítomný.
Niektorí namietajú, ako nám druhý
človek môže odpúšťať hriechy. Zabúdajú pritom na skutočnosť, že hriechy
neodpúšťa kňaz, ale Ježiš skrze osobu
kňaza. Platí tu jednoduchá zásada keď sa nevieme vyznať pred človekom,
nevieme sa vyznať ani pred Bohom.
Aj keď je to dnes veľmi moderné,
kňaza nenahradí ani psychológ, ani
psychiater. Tým, samozrejme, nechcem povedať, že tieto profesie nie
sú dôležité. Každý skúsený kňaz vie
rozlíšiť, kedy je človek spútaný hriechom a kedy nejakou poruchou, či
chorobou, a sám ho v takom prípade
pošle za odborníkom. [...]
(pokračovanie v ďalšom čísle)

OZNAMY
FARNOSTI
Kňazské rekolekcie: 28. februára sa uskutočnia kňazské rekolekcie spišského a
jasovsko - turnianskeho dekanátu v Dvorníkoch (farnosť Turňa nad Bodvou) o 09:30
hod.. Sv. omši bude predsedať J.E. Mons.
Stanislav Stolárik, rožňavský biskup.
Jarná zbierka na charitu: Zbierka z minulej
nedele, určená na charitu činila 283,80€
(Smolník - 219,10€, Úhorná - 64,70€). Výťažok bol odvedený na účet diecéznej charity v Rožňave.
Krížové cesty: Každý piatok sa budeme
modlievať pol hodiny pred sv. omšou krížovú cestu. A taktiež každú nedeľu o 14:00
hod..
Biblická hodina a modlitba chvál: Pozývam všetkých na biblickú hodinu (Dt 27, Dt
28 - pamätné tabule; požehnanie a kliatba;
prísľub požehnania; hrozba kliatbou; oznámenie trestu) a spoločnú modlitbu v piatok
po sv. omši.
Duchovná obnova Ružencového bratstva:
4. marca 2018 sa uskutoční duchovná obnova Ružencového bratstva. V našej farnosti privítame fr. Šebastiána Morica OP,
ktorý bude celú duchovnú obnovu viesť.
Program duchovnej obnovy:
09:50
10:30
11:30

- modlitba ruženca
- svätá omša
- príhovor na tému: „Pokora v živote Panny Márie
- beseda (možnosť zodpovedania otázok)
- obnova sľubov RPM
- záver.
Plagát je vyvesený na nástenke.

Liturgické čítania
2. pôstnej nedele
PRVÉ ČÍTANIE
Kniha Genezis - Gn 22, 1-2. 9a. 10-13. 15-18
Obeta nášho praotca Abraháma
Boh skúšal Abraháma a povedal mu: „Abrahám!“
On odpovedal: „Tu som.“
Boh hovoril: „Vezmi svojho jediného syna Izáka, ktorého miluješ, choď do
krajiny Moria a obetuj ho tam ako zápalnú obetu na vrchu, ktorý ti ukážem.“
Keď došli na miesto, ktoré mu ukázal Boh, Abrahám postavil oltár a poukladal naň drevo. Potom vystrel ruku, vzal nôž a chcel obetovať svojho syna.
Ale vtom naň zavolal anjel Pána z neba: „Abrahám, Abrahám!“
On odpovedal: „Tu som.“
Anjel mu povedal: „Nevzťahuj svoju ruku na chlapca a neublíž mu! Teraz
viem, že sa bojíš Boha, veď si mi neodoprel svojho jediného syna.“
Abrahám zdvihol oči a uzrel barana zachyteného rohami v kroví. Vzal ho a
obetoval namiesto svojho syna ako zápalnú obetu.
Anjel Pána znova zavolal z neba na Abraháma: „Na seba samého prisahám
taký je výrok Pána : Pretože si toto urobil a neodoprel si mi svojho jediného
syna, požehnám ťa a rozmnožím tvoje potomstvo ako hviezdy na nebi a ako
piesok na brehu mora a tvoje potomstvo sa zmocní brán svojich nepriateľov.
A pretože si poslúchol môj hlas, v tvojom potomstve budú požehnané všetky
národy zeme.“
RESPONZÓRIUM
Kniha žalmov - Ž 116, 10+15. 16-17. 18-19
R:/ Pred tvárou Pána budem kráčať v krajine žijúcich.
Dôveroval som, aj keď som povedal: * „Som veľmi pokorený.“
V Pánových očiach má veľkú cenu * smrť jeho svätých. R.
Pane, som tvoj sluha, * som tvoj sluha a syn tvojej služobnice.
Ty si mi putá rozviazal: † obetu chvály ti prinesiem *
a budem vzývať meno Pánovo.
R.
Splním svoje sľuby Pánovi * pred všetkým jeho ľudom
v nádvoriach domu Pánovho, * uprostred teba, Jeruzalem.

R.

DRUHÉ ČÍTANIE
List Rimanom - Rim 8, 31b-34
Boh vlastného Syna neušetril
Bratia, ak je Boh za nás, kto je proti nám? Keď on vlastného Syna neušetril,
ale vydal ho za nás všetkých, akože by nám s ním nedaroval všetko!?
Kto obžaluje Božích vyvolencov? Boh, ktorý ospravedlňuje? A kto ich odsúdi? Kristus Ježiš, ktorý zomrel, ba viac – ktorý bol vzkriesený, je po pravici Boha
a prihovára sa za nás?
EVANJELIUM
Evanjelium podľa Marka - Mk 9, 2-10
Toto je môj milovaný Syn
Ježiš vzal so sebou Petra, Jakuba a Jána a len ich vyviedol na vysoký vrch do
samoty. Tam sa pred nimi premenil. Jeho odev zažiaril a bol taký biely, že by ho
nijaký bielič na svete tak nevybielil. A zjavil sa im Eliáš s Mojžišom a rozprávali
sa s Ježišom.
Vtedy Peter povedal Ježišovi: „Rabbi, dobre je nám tu. Urobme tri stánky:
jeden tebe, jeden Mojžišovi a jeden Eliášovi.“ Lebo nevedel, čo povedať; takí
boli preľaknutí. Tu sa utvoril oblak a zahalil ich. A z oblaku zaznel hlas: „Toto je
môj milovaný Syn, počúvajte ho.“ A sotva sa rozhliadli, nevideli pri sebe nikoho,
iba Ježiša. Keď zostupovali z vrchu, prikázal im, aby o tom, čo videli, nehovorili
nikomu, kým Syn človeka nevstane z mŕtvych. Oni si toto slovo zapamätali a
jeden druhého sa vypytovali, čo znamená „vstať z mŕtvych“.
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Farské oznamy
farností Smolník s filiálkou Úhorná
26.2.2018 - 4.3.2018 (2. pôstny týždeň)
Kontakt: Mgr. Martin Keruľ, tel: 0903/268 706, email: smolnik@burv.sk
26.02.2018
Smolník
Úhorná
27.02.2018
Smolník
Úhorná
28.02.2018
Smolník
Úhorná
01.03.2018
Smolník
Úhorná
02.03.2018
Smolník
Úhorná
03.03.2018
Smolník
Úhorná

04.03.2018
Smolník

Úhorná
Smolnícka Huta

- pondelok po 2. pôstnej nedeli
----- utorok po 2. pôstnej nedeli
na úmysel
za HBM PaZ pre rodinu Stopkovú
- streda po 2. pôstnej nedeli
na úmysel
---		

- štvrtok po 2. pôstnej nedeli
na úmysel
---		
- piatok po 2. pôstnej nedeli
za ZaBP pre Vladimíra
za všetkých členov SNSJ

- sobota po 2. pôstnej nedeli
na úmysel
---		

- 3. PÔSTNA NEDEĽA

17:00
15:00
07:00
--17:00
--17:00
15:00
08:00
---

za veriacich (duchovná obnova
10:30
Ružencového bratstva Panny Márie)
+ Ján, Mária a Štefan
08:00
---		
09:15
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