
V našom náboženskom živote veľ-
mi často hovoríme o milosti. Rozmýš-
ľate ale nad tým, čo milosť je? Ako by 
nám mala, resp. pomáha v našom kaž-
dodennom živote?

Jednoducho povedané, milosť je 
osobný dar Boha, ktorým nám pomá-
ha rásť vo viere a žiť svätým životom. 
Práve vďaka milosti je človek Bohu 
milý a páči sa mu.

Katechizmus Katolíckej cirkvi (KKC) 
hovorí, že milosť je „priazeň“, neza-
slúžená pomoc, ktorú nám dáva Boh, 
aby sme odpovedali na jeho pozva-
nie“ (1996). Milosť je teda nezaslúže-
ná. Nemusíme si ju zaslúžiť a vlastne 
ani nemôžeme. Je to dar, ktorý Boh s 
radosťou dáva všetkým, ktorí k nemu 
prichádzajú.

Rozoznávame dva druhy milostí: 
milosť posväcujúca a milosť pomáha-
júca. 

• Posväcujúca milosť je trvalý dar, 
ktorý nám Boh dáva tým, že sme boli 
pokrstení. Boh milosťou posväcujúcou 
oslobodzuje človeka od trestu večnej 
smrti, ak si ho zaslúžil; očisťuje dušu 

človeka od hriechov a robí ju svätou; 
dáva človekovi nadprirodzený život 
alebo v ňom nadprirodzený život zve-
ľaďuje; prijíma človeka za svoje dieťa a 
robí človeka dedičom Nebeského krá-
ľovstva.

Posväcujúca milosť z nás robí: 
• BOŽÍCH SYNOV A DCÉRY, 
• BRATOV A SESTRY KRISTA
• A CHRÁM DUCHA SVÄTÉHO. 
• Na druhej strane pomáhajúca 

milosť súvisí s individuálnymi darmi a 
milosťami, ktoré nám Boh dáva počas 
života. Je to Božia sila, ktorú dostáva-
me v konkrétnych situáciách a ktorá 
nám pomáha udržiavať a posilňovať 
náš vzťah k Bohu. Napríklad pomá-
hajúcu milosť dostávame vždy, keď 
prijímame Eucharistiu, ideme na spo-
veď, trávime čas pri Pánovi v modlitbe 
alebo slúžime ľuďom. Sila pomáhajú-
cej milosti – ktorá pôsobí v srdciach, 
ktoré sú pripravené skrze posväcujúcu 
milosť, – nám umožňuje ísť cestou ži-
vota.

Božia milosť je všade okolo nás. Je 
to rieka, ktorá nás nesie a privádza k 
Pánovi. 

duchovný otec Martin

pre Úhorn
molníkS Ú
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Skutky telesného milosrdenstva
Keď otvoríte modlitebnú knižku 

(kto to dnes robí?), tak sa môže stať, 
že natrafíte na niečo také, ako skutky 
milosrdenstva, ktoré budú rozdelené 
na telesné a duchovné... Sú to vlastne 
veľmi jednoducho formulované ve-
tičky, ktoré pochopí každý, takže by s 
nimi nemal mať nik problémy, ale teó-
ria je vždy odlišná od praxe. Skúsme sa 
teda na ne pozrieť očami dneška, čo 
hovoria 21. storočiu?
1. Dávať jesť hladným: Písmo hovorí: 
„Nielen chlebom žije človek, ale kaž-
dým slovom, ktoré vychádza z úst Bo-
žích...“ Možno v tejto modernej dobe, 
kde na jednej strane obrovské množ-
stvo ľudí hladuje a na druhej máme 
problémy s obezitou, by bolo dobré 
sa zastaviť a otvoriť Písmo, lebo ten, 
ktorý otvára Písmo, láme aj chlieb pre 
hladujúcich.

2. Dávať piť smädným: Vlahou duše je 
modlitba, ktorá uháša smäd po Bohu, 
strácať čas kvôli modlitbe je jeho zís-
kaním. Tak Panna Mária prihovára-
ním na svadbe v Káne, nič nestráca, 
ba naopak utišuje smäd hostí. Moja 
modlitba môže utíšiť smäd druhého 
po Bohu.
3. Prichýliť pocestných: Po našich 
uliciach denne prejde kvantum ľudí 
zahľadených do svojich mobilov a 
tabletov, Martin Heidegger hovorí: 

„Technika prekonala všetky vzdiale-
nosti, avšak nevytvorila žiadnu blíz-
kosť.“ Blahoslavení tí, čo dokážu vyp-
núť svoje mobily a tablety, lebo oni 
pochopia srdce druhého.

4. Odievať nahých: Slovo má obrov-
skú moc. Dnes je na dennom poriadku 
každého svojimi slovami vyzliecť až na 
„Adama“. Tak ako ohováranie vyzlieka, 
tak pravdivá pochvala človeka oblieka.

5. Navštevovať chorých: Jeden človek 
raz povedal: „Lekár je asi jediný človek 
na svete, ktorý keď sa spýta: „Ako sa 
máte?“, chce naozaj vedieť odpoveď.“ 
Nie som jediný človek na svete, ktorý 
trpí, možno kvôli stromu mojej bolesti 
nevidím les bolestí iných, ktorí potre-
bujú môj ľudský záujem o nich.

6. Poskytovať pomoc väzňom: Väz-
ňom nemusia byť len tí, ktorí si odpy-
kávajú svoje tresty vo väzeniach. Sv. 
otec František sa často obracia na tých, 
ktorí sú na perifériách spoločnosti a sú 
väzňami chudoby a zneužívania, väz-
ňami sú aj tí, ktorých zotročuje hriech: 
neviestky a colníci, narkomani alebo 
alkoholici. Niekedy stačí len prísť k 
nim, osloviť ich po mene a stolovať za 

Moderné 
milosrdenstvo



jedným stolom, ako to urobil Kristus 
so Zachejom a možno cez tento im-
pulz príde do ich domu spása.
7. Pochovávať mŕtvych: Pochovávať 
mŕtvych je znak našej úcty voči zosnu-
lému. Ale ako je to s tým, keď pocho-
vám niekoho zaživa? Človek si povie: 
Zverstvo! No koľkokrát sme to tak uro-
bili, že sme druhého človeka vo svo-
jom srdci za živa pochovali... Možno 
je čas zobrať do rúk lopatu a vykopať 
tých „nebožtíkov“, ktorí čakajú no svo-
je „zmŕtvychvstanie“ a do prázdneho 
hrobu potom hodiť vojnovú sekeru a 
zaspievať jej rekviem.

Dostala sa mi do rúk malá knižka, 
ktorej autorom je páter Michal Zam-
kovský. Obdobie veľkého pôstu môže 
byť pre nás výzvou na dobrú prípravu 
a následne aj na dobrú sv. spoveď. Po-
snažím sa vybrať niektoré zaujímavé 
pasáže. (o. Martin).

1. krok: Uvedomiť si svoju hriešnosť 
a veľkosť Božej lásky.

Často ku mne príde niekto s tým, že 
sa chce porozprávať o nejakom prob-
léme. Neraz sa takéto stretnutie skon-
čí dobrou spoveďou, pretože dotyčný 
v prvom rade potreboval zažiť odpus-
tenie hriechov.

Práve to je dôvod, prečo Ježiš pri-
šiel na tento svet. Aby ako Boží Ba-
ránok sňal hriechy sveta. [...] Nikto z 
nás si nedokáže hriechy odpustiť sám. 
Ani my kňazi. Musíme pokľaknúť pred 
iného kňaza, aby nám sprostredkoval 
Božie milosrdenstvo. Znova a znova. 
Lebo aj hrešíme znova a znova.

Existuje veľa definícií hriechu. No 
jedna z nich je určite zrozumiteľná pre 
každého - hriech je podraz. Každý z 
nás nejaký podraz zažil, a tak vieme, 
aké je to nepríjmené, bolestivé. Naj-
mä ak nás podrazí človek, ktorého 
milujeme, ktorému dôverujeme, od 
ktorého by sme to nečakali.

O podraze čítame aj v 3. kapitole 
Starého Zákona, knihe Genezis. Dia-

7 krokov 
k dobrej spovedi



bol podrazil prvých ľudí - podsunul im 
klamlivú myšlienku, že Boh im nedo-
praje byť takými, akým je on. „Naozaj 
Boh povedal: Nesmiete jesť z nijakého 
rajského stromu!?“ A následne robí z 
Boha klamára: „Nie, nezomriete, ale 
Boh vie, že v deň, keď budete z neho 
jesť, otvoria sa vám oči a vy budete 
ako Boh, budete poznať dobro a zlo.“

Adam a Eva sa nechali oklamať, ve-
rili radšej diablovi ako Bohu a tak pod-
razili svojho Stvoriteľa. Potom sa zača-
li jeden na druhého vyhovárať - Adam 
na Evu, Eva na hada. Neraz aj my, keď 
zhrešíme, hľadáme dôvody svojho 
pádu len v tých druhých, a nie v sebe. 
Zbavujeme sa zodpovednosti.

Diabol je starý klamár a podvodník. 
Pri každom hriechu mu znova a znova 
naletíme, a tak opätovne podrážame 
Pána Boha, búrime sa proti nemu, 
akoby nám chcel zle on a nie diabol. 
Pritom je to práve diabol, ktorý ne-
ustále útočí na našu identitu Božích 
detí a spochybňuje Božiu lásku k nám.

Všimnime si, ako Ježiš oslovil chro-
mého - SYNU. Pripomenul mu jeho 
vzťah k Bohu: „Ty si Boží syn, tvojím 
otcom je Boh.“ Nezačal jeho hriechmi, 
ale pripomenutím identity Božieho 
dieťaťa. Aj nám Ježiš neustále pripo-
mína, že sme vrytí do Otcovej dlane, 
že nás má neustále na očiach a stará 
sa o nás.

Diabol je starý klamár a podvod-
ník. Pri každom hriechu mu znova a 

znova naletíme ...

Pamätajme, že sme synmi, dcéra-
mi a Boh je naším otcom. Ba ešte viac 
- Boh je oteckom, tatom. Nejde tu o 
nejakú infantilnosť, detinskosť, ale o 
vyjadrenie vzťahu, tepla, intenzity, 
nežnosti ... Tak ako sa malé dieťa vinie 
k mame či k otcovi, túli sa, tak aj my 
môžeme prísť, privinúť sa, dôverovať. 
Žiadna choroba, neúspech, ochrnutie 
to nemôžu zmeniť.

A na toto všetko diabol útočí. 
„Naozaj si dieťaťom Božím? Naozaj 
ti Boh chce dobre? Prečo si potom 
chorý? Prečo sa ti nedarí? Prečo sa ti 
rozpadlo manželstvo? Prečo nemáte 
deti? Prečo ti nedopraje? Nie, nie. 
Boh sa o teba nestará, nezaujímaš ho, 
nepotrebuje ťa ... Pozri, aký si hrieš-
ny! Si celkom ako ja a nie ako Boh!

Tým, kto nám naše viny neustále 
hádže pred oči nie je Boh, ale diabol. 
On nás chytá do pasce. Vačšina ľudí 
má nejakú kľúčovú slabosť, hriech, 
ktorý je koreňom ďalších jeho hrie-
chov. Bojuje s ním, ale padá, vstáva, 
sľubuje nápravu, no zasa padá. A do 
toho počujeme hlas: „To ti má Pán Boh 
znova odpustiť? Veď si mu už stokrát 
sľúbil, že sa polepšíš, a zasa nič. Načo 
chceš ísť znova na spoveď? Najprv do-
káž, že si chlap, vyrieš si ten problém 
sám, ukáž Bohu, že to dokážeš.“

Tymito slovami, možno na prvý po-
hľad rozumnými, nás diabol túži zasa 
raz oklamať. Tvári sa, že nám chce 
dobre, no jeho úmyslom je len odradiť 
nás od spovede a ponechať si nás vo 



svojej moci.

Rozmeňme si tieto diablove klam-
stvá na drobné. 

1. diabol nám nahovára, že Boh nás 
miluje pre naše dobré správanie, že 
si jeho lásku musíme zaslúžiť, zarobiť 
si na ňu: „Keď budeš dobrý, dostaneš 
odmenu.“

2. nahovára nám, že sme Boha pre-
kvapili svojím pádom, že on od nás 
čosi také nečakal.

3. že svoje problémy musíme vyrie-
šiť vlastnými silami.

4.  že Boh sa neteší z našich návra-
tov, lebo aj tak mu je jasné, že ho zno-
va opustíme a padneme.

Boh o nás vie od počiatku úplne 
všetko, preto ho naše pády nepre-
kvapujú. Keďže jeho láska je nezištná, 
nezištná je aj jeho pomoc, nie sme vo 
svojich problémoch sami, lebo on nám 
vždy podáva pomocnú ruku. Je len na 
nás, či ju prijmeme alebo odmietne-
me s tým, že si poradíme sami. Ne-
poradíme. A z každého nášho návratu 
sa teší tak ako otec v podobenstve o 
márnotratnom synovi (LK 15,11-32).

Pri márnotratnom synovi bolo dô-
ležité, že si uvedomil, ako veľmi po-
chybil. Aj keď k ľútosti ho dotlačili v 
podstate vonkajšie okolnosti.

Namyslený mladík, ktorý si od otca 
vypýtal časť majektu, ktorá mu patrí 
(akoby všetko nepatrilo otcovi!) sa 
ocitol v situácii, keď sa svine mali lep-

šie ako on.

Všimnite si tu dve veci. Márnotrat-
ného syna nepriviedlo k ľútosti vedo-
mie, že zradil otcovu lásku, ale jeho 
biedne postavenie, strach z toho, že 
by mal zvyšok života prežiť ako pastier 
svíň. Nepozeral na otca, ale na seba. 
Učenie Cirkvi o spovedi to definuje 
ako nedokonalú ľútosť - ľutujeme svo-
je hriechy nie z lásky k Bohu, ale pre 
strach z trestu.

Druhou vecou, ktorá stojí za po-
všimnutie, je to, že syn si chce otcovo 
odpustenie odpracovať ako nádenník. 
Chce jeho lásku znovu získať vlastným 
úsilím, svojím výkonom. Ja sa vrátim, 
ja oľutujem, ja to dokážem ... Ja, ja, ja.

A otec? „Ešte bol (syn) ďaleko, keď 
ho zazrel jeho otec, a bolo mu ho ľúto. 
Pribehol k nemu, hodil sa mu okolo 
krku a vybozkával ho.“ Nečakal kým, 
syn padne na kolená. Predišiel ho.

Podobenstvo má ešte aj tretieho 
aktéra - ďalšieho syna, ktorý otca síce 
neopustil, no nie z lásky, ale z vypočí-
tavosti. Vedel, že nikde sa nebude mať 
tak dobre ako v rodičovskom dome.

Nemáme niekedy aj my takýto po-
stoj? Cítime sa byť spravodlivými, no 
hrešíme tak, že nedoprajeme milosr-
denstvo tým, ktorí ho potrebujú. Po-
sudzujeme druhých, nevieme sa rado-
vať z návratu stratených, odmietame 
prijať Otcovo pozvanie na hostinu 
vystrojenú na počesť návratu zblúde-
ných oviec.



PRVÉ ČÍTANIE
Kniha Genezis - Gn 9, 8-15

Božia zmluva s Noemom zachráneným pred potopou

Toto povedal Boh Noemovi a jeho synom: „Hľa, ja uzavriem zmluvu s vami a 
s vaším potomstvom i so všetkými živými bytosťami, čo sú s vami: s vtákmi i s 
dobytkom a so všetkou zverou zeme, čo je s vami, so všetkým, čo vyšlo z korá-
ba; so všetkými zvieratami na zemi. Uzavriem s vami zmluvu a už nikdy nezahy-
nie všetko živé vo vodách potopy, už nikdy nebude potopa, ktorá by spustošila 
zem.“

A Boh povedal: „Toto je znak zmluvy, ktorú uzatváram medzi mnou a vami a 
medzi všetkými živými bytosťami, čo sú s vami, pre všetky budúce pokolenia: 
Do oblakov vložím svoj oblúk a bude znamením zmluvy medzi mnou a zemou. 
Keď nahromadím oblaky nad zemou a keď sa v oblakoch zjaví dúha, vtedy si 
spomeniem na svoju zmluvu s vami a s každou živou bytosťou, ktorá má telo. 
Nebudú už vody potopy a nezničia nijaké telo.“

RESPONZÓRIUM
R:/ Cesty Pánove sú milosrdenstvo a vernosť.

Ukáž mi, Pane, svoje cesty *
a pouč ma o svojich chodníkoch.

Veď ma vo svojej pravde a uč ma, *
lebo ty si Boh, moja spása. R.

Rozpomeň sa, Pane, na svoje zľutovanie *
a na svoje milosrdenstvo, ktoré trvá od vekov.

Pamätaj na mňa vo svojom milosrdenstve *
veď si, Pane, dobrotivý. R.

Pán je dobrý a spravodlivý: *
ukazuje cestu hriešnikom.

Pokorných vedie k správnemu konaniu *
a tichých poúča o svojich cestách. R.

Liturgické čítania 
1. pôstnej nedele



DRUHÉ ČÍTANIE
Prvý Petrov list - 1Pt, 3, 18-22

Krst vás teraz zachraňuje
Milovaní, Kristus raz navždy trpel za hriechy, spravodlivý za nespravodlivých, 

aby vás priviedol k Bohu. Bol usmrtený v tele, ale Duchom oživený. V ňom prišiel 
a kázal aj duchom, čo boli vo väzení. Oni kedysi veriť nechceli, keď Božia trpezli-
vosť za Noemových dní vyčkávala, kým sa staval koráb, v ktorom sa zachránili z 
vody len niekoľkí, celkom osem ľudí.

To je predobraz krstu, ktorý teraz vás zachraňuje. Nie tým, že odstraňuje 
telesnú špinu, ale vyprosuje u Boha čisté svedomie pre zmŕtvychvstanie Ježiša 
Krista, ktorý vystúpil do neba, je po Božej pravici a podriadení sú mu anjeli, 
mocnosti a sily.

EVANJELIUM
Evanjelium podľa Marka - MK 1, 12-15

Satan ho pokúšal a anjeli mu posluhovali

Duch hnal Ježiša na púšť. Na púšti bol štyridsať dní a satan ho pokúšal. Bol 
medzi divou zverou a anjeli mu posluhovali.

Keď Jána uväznili, Ježiš prišiel do Galiley a hlásal Božie evanjelium. Hovoril: 
„Naplnil sa čas a priblížilo sa Božie kráľovstvo. Kajajte sa a verte evanjeliu.“

OZNAMY 
FARNOSTI

Štáciová sv. omša: 25. februára budeme slá-
viť štáciovú sv. omšu v Kaplnke Navštívenia 
Panny Márie na Štósskom vrchu.

Jarná zbierka na charitu: Dnešnú nedeľu je 
vyhlásená jarná zbierka na charitu.

Krížové cesty: Každý piatok sa budeme mod-
lievať pol hodiny pred sv. omšou krížovú ces-
tu. A taktiež každú nedeľu o 14:00 hod.. Kto 
koná pobožnosť krížovej cesty pred riadne 
ustanovenými zastaveniami, môže získať za 
obvyklých podmienok úplné odpustky. Tí, čo 
sa pre vážnu prekážku nemôžu zúčastniť na 

krížovej ceste, môžu získať tie isté odpustky, 
a to čítaním a rozjímaním o umučení a smrti 
nášho Pána Ježiša aspoň nejaký čas, naprí-
klad štvrť hodiny.

Biblická hodina a modlitba chvál: Pozývam 
všetkých na biblickú hodinu (Dt 20, Dt 21 
- Predpisy o vojenskej službe, prípad neob-
jasnenej vraždy, právo prvorodenstva, ne-
poslušný syn, pochovanie popraveného) a 
spoločnú modlitbu v piatok po sv. omši.
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Farské oznamy 
farností Smolník s filiálkou Úhorná 

19.2.2018 - 25.2.2018 (1. pôstny týždeň) 
Kontakt: Mgr. Martin Keruľ, tel: 0903/268 706, email: smolnik@burv.sk

19.02.2018 - pondelok po 1. pôstnej nedeli
Smolník ---
Úhorná  ---

20.02.2018 - utorok po 1. pôstnej nedeli
Smolník  na úmysel 17:00 
Úhorná za HBM, PO a uzdravenie Vladimíra 15:00

21.02.2018 - streda po 1. pôstnej nedeli
Smolník  na úmysel 07:00
Úhorná ---  --- 

22.02.2018 - Katedra svätého Petra, apoštola, sviatok
Smolník na úmysel 17:00
Úhorná ---  ---

23.02.2018 - piatok po 1. pôstnej nedeli
Smolník za ZaBP pre Vladimíra 17:00
Úhorná	 +	Žofia	a	Štefan	 15:00

24.02.2018 - sobota po 1. pôstnej nedeli
Smolník na úmysel 17:00
Úhorná ---  ---

25.02.2018 - 2. PÔSTNA NEDEĽA
Smolník	 štáciová	sv.	omša	za	veriacich	 10:30
	 v	Kaplnke	Navštívenia	Panny	Márie
	 na	Štósskom	vrchu
Úhorná	 +	Katarína	 08:00


