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Veľká noc a zmŕtvychvstanie
Ježiša je najväčším
kresťanským sviatkom

Veľká noc patrí spolu s Vianocami k
najväčším kresťanským sviatkom ukrižovania a zmŕtvychvstania Krista. Na
Veľkú noc si kresťania na celom svete
pripomínajú smrť Ježiša Krista na kríži
na Golgote. Absolvujú v tieto dni krížovú cestu na kalváriách, vystavaných
ako pripomienku na umučenie Krista.
V kresťanskom kalendári sa štvrtok pred Veľkou nocou nazýva Zelený
štvrtok, je súčasťou Svätého týždňa.
Kresťania si vtedy pripomínajú obdobie utrpenia, smrti a zmŕtvychvstania
Ježiša Krista. Na Zelený štvrtok sa v
katolíckej cirkvi slávia sväté omše na
pamiatku poslednej večere Ježiša so
svojimi učeníkmi a ustanovenia Sviatosti Oltárnej a sviatosti kňazstva. Táto

omša je známa obradom umývania
nôh 12 mužom.
Veľký piatok je deň spomienky
na utrpenie, ukrižovanie a smrť Ježiša Krista. Syn Boží dokončil dielo vykúpenia sveta. V rímskokatolíckych
chrámoch sa v tento deň neslúži svätá
omša, oltáre sú bez chrámového rúcha. Židia slávia sviatok Pésach na Veľký piatok. Je to pre nich spomienka na
vyslobodenie z egyptského otroctva.
Biela sobota je podľa kresťanskej
tradície dňom hrobového odpočinku
Ježiša. V katolíckej cirkvi sa v tento deň
veriaci prichádzajú pokloniť a pomodliť k Božiemu hrobu a ku krížu. Počas
dňa sa neslúžia omše, až vo večerných
hodinách je vigília zmŕtvychvstania Ježiša Krista, svätá omša, ktorá sa končí
radosťou z Pánovho vzkriesenia.
Veľkonočná nedeľa - Nedeľa Pánovho zmŕtvychvstania je najstarší,
najväčší a najradostnejší sviatok liturgického roku vo všetkých kresťanských cirkvách.

7 krokov
k dobrej spovedi

je slobodne si vyberať spovedníkov.
Väčšina ľudí má pred sviatosťou

V. časť

Dostala sa mi do rúk malá knižka, ktorej autorom je páter Michal Zamkovský. Obdobie veľkého pôstu môže byť
pre nás výzvou na dobrú prípravu a
následne aj na dobrú sv. spoveď. Posnažím sa vybrať niektoré zaujímavé
pasáže. (o. Martin) - IV. časť.
5. krok:
Prežiť spoveď ako stretnutie s milujúcim Otcom
Keď človek prichádza do kostola a
čaká na spoveď, veľmi pozorne vníma
priestor, do ktorého má vstúpiť - spovednicu. Spovednice majú byť dobré. Nemá ísť o nejaký luxux, človek
tam nejde relaxovať, zdrží sa len pár
minút, ale práve prežitie tej chvíľky
je veľmi dôležité. Veď spoveď, to je
slávnosť Božieho milosrdenstva. A pri
slávnostiach je dôležitá aj miestnosť,
oblečenie, atmosféra, do ktorej človek
vstupuje.
Občas sa stretávam s polemikou, či
sú lepšie spovednice s klasickou mriežkou alebo bez nej. Existujú názory „za“
aj „proti“, ale osobne si myslím, že
mriežky majú svoje odôvodnenie. Dodávajú pocit istej duchovnej intimity.
Dôležitým faktorom v spovednici ale
nie sú kňazi - oni sú len sprostredkovateľmi. Dôležitý je ktosi iný. Samozrejme platí, že pri spovedi je potrebná
dôvera. A tak cirkev veriacim umožňu-

zmierenia rešpekt. Nie je dobré, keď
to prechádza až do chorobného strachu, ale rešpekt je dobrý postoj. Predsa len, človek hovorí o svojich chybách
a nedostatkoch pred iným človekom.
Kňaz by mal byť trochu aj psychológom, vedieť rozlišovať, čo človek spáchal zo zlej vôle, čo zo slabosti, bezradnosti, zranenia, čo je pasca Zlého, z
ktorej mu treba pomôcť dostať sa von.
Boh nám chce všetko odpustiť, máme
kam ísť, máme liek, ktorý je stopercentný na naše choroby.
V spovednici má svoju váhu každé
jedno slovo. Preto je dôležité, ako do
nej vstupuje kajúcnik, ale takisto aj

kňaz.
Svätý Otec František napísal kňazom: „Prosím vás, aby ste boli voči
všetkým ústretoví. Aby ste boli svedkami otcovskej nežnosti napriek vážnosti
previnenia; ponáhľali sa, ak ide o pomoc a zamyslenie sa nad spáchaným
hriechom; boli jednoznační pri predkladaní morálnych princípov; ochotní
sprevádzať veriacich na ceste pokánia,
sledujúc trpezlivo ich kroky; prezieraví
pri rozlišovaní každého jednotlivého
prípadu; veľkodušní pri udeľovaní Božieho odpustenia.“
Spovednica nie je vyšetrovacia
miestnosť, ale dom Otca, kde sa človek môže vrátiť, kde má pocítiť milosrdenstvo a objatie, a nie odmietnutie a odsúdenie. Neznamená to však,
že človek má len čosi odverklíkovať a
kňaz sa nemá na nič pýtať. Ak položí
nejaké otázky, tak nie kvôli sebe, z nejakej zvedavosti, ale kvôli dotyčnému
človeku, aby svoj hriech nahlas pomenoval a nemusel sa už potom k nemu
neustále vracať. Totiž - každý úmyselne nevyznaný hriech je otvoreným
oknom, cez ktoré nás Satan oberá o
slobodu a radosť z viery.

Žiaľ, objavujú sa aj situácie, keď
kňaz nemôže dať rozhrešenie. Vždy
ma to veľmi zabolí. Je však pozoruhodné, že do spovednice prichádzajú
ľudia aj napriek tomu, že vedia, že im
nebudem môcť udeliť rozhrešenie.
Lebo napríklad žijú v neplatnom manželstve. No majú potrebu aspoň vyznať svoje hriechy. Vždy im to umožním. Verím, že Pán Boh si už nájde
spôsob, ako ich dostať k sebe.

Vykonať skutok pokánia nie za
trest, ale z lásky.
Raz ma po spovedi prekvapila jedna žena. Pri záverečnom povzbudení a
keď som jej udelil skutok pokánia, povedala: „Páter, ja som sudkyňa a je mi
jasné, že každý zločin si zaslúži trest.
Keby ste mi za moje hriechy dali cez
ústa, úplne spokojne by som to prijala.
Pre mňa je väčším trestom, keď vravíte, že je to zadarmo.“

Pri každej svätej spovedi nám kňaz
dáva urobiť nejaký skutok pokánia. Je
potrebné uvedomiť si, že nejde o nejakú podmienku odpustenia hriechov,
ale je to spôsob zadosťučinenia za
hriechy a prejav vykročenia na cestu
nápravy. Boh mi odpustil a ja z lásky k
Ak niekto pri spovedi vyzná, že bol nemu hneď po spovedi urobím niečo
neverný, je odôvodnené sa ho opýtať, dobré. Vhodné je skutok pokánia neči sa to stalo len raz alebo či dlhodo- odkladať, aby sme naň nezabudli.
bo žije v hriešnom pomere. Lebo sú to
V každom prípade je skutok pokákategoricky odlišné situácie - padnúť,
nia dôležitou súčasťou svätej spovede.
ale so slzami to vyznať alebo pravidelne podvádzať svoju manželku a žiadať
odpustenie bez úmyslu napraviť to.

OZNAMY
FARNOSTI
Sviatosť zmierenia: Kto má záujem, aby
som navštívil chorých a vyslúžil im sviatosť
zmierenia pred sviatkami Veľkej noci, nech
ich nahlási v sakristii. Na návštevu k chorým pôjdem v Smolníku (od 10:00 hod.) aj
v Úhornej (od 13:30 hod.) v utorok Veľkého týždňa.
Zelený štvrtok Pánovej večere: Večernou
svätou omšou Cirkev vstupuje do Veľkonočného trojdnia a spomína si na Poslednú
večeru, pri ktorej Pán Ježiš obetoval Bohu
Otcovi svoje Telo a Krv pod spôsobmi chleba a vína - ustanovenie Eucharistie. Počas
tejto sv. omše bude obrad omývania nôh.

Boží hrob: v Smolníku od 10:00 hod., v
Úhornej 10:30 - 12:00.
Slávnosť Bielej soboty: začne o 19:15 hod.
vonku pri ohni, odkiaľ pôjdeme v slávnostnom sprievode do kostola. Je potrebné priniesť si sviece.
Požehnanie jedla: v Smolníku v nedeľu o
7:00 hod. a v Úhornej v nedeľu po sv. omši.
Veľký piatok je dňom pokánia v celej
Cirkvi, ktorý obnáša prísny pôst a zdržovanie sa mäsitého pokrmu. Zdržovanie
sa mäsitého pokrmu sa nemôže nahradiť
iným skutkom pokánia. Pôst znamená iba
raz do dňa sa dosýta najesť (pričom možno
prijať trochu pokrmu ešte dvakrát v priebehu dňa). (Pavol VI., apoštolská konštitúcia
Paenitemini)

Ranné chvály a posvätné čítanie: V piatok ráno o 8:00 hod. sa budeme spoločne
modliť modlitbu ranných chvál a posvätného čítania vo farskom kostole. Všetci ste srdečne pozvaní! Texty budete mať prichystané. Modlitbu ranných chvál sa budeme
spoločne modliť aj v sobotu ráno pred vyložením Sviatosti oltárnej v Božom hrobe a
to o 9:30 hod.

Získanie úplných odpustkov vo Veľkonočnom trojdní: Za zvyčajných podmienok
(svätá spoveď, sväté prijímanie a modlitba
na úmysel Svätého Otca - a vylúčenie akejkoľvek záľuby aj v ľahkom hriechu).

Krížová cesta v obci: Budeme sa modliť
krížovú cestu putujúc po uliciach Smolníka. Začiatok tejto krížovej cesty bude pri
dome pána Cicoňa a pokračovať sa bude
ku lesnej správe a bytovkám, so začiatkom
o 13:30 hod.. Zakončenie krížovej cesty je
pri kríži vedľa kostola. V prípade zlého počasia, čo upresníme pri sv. omši vo štvrtok,
bude krížová cesta v kostole.

2. za nábožnú účasť na poklone kríža pri liturgickom slávení na Veľký piatok.

Obrady veľkého piatku: Obrady Veľkého
piatku začnú v Smolníku o 15:00 hod. a v
Úhornej o 17:30 hod.. Po obradoch bude
vyložená Sviatosť oltárna a Kríž k verejnej
úcte do 17:15 hod.

1. pri verejnej adorácii Najsv. sviatosti na
Zelený štvrtok recitovaním alebo spevom
Tantum ergo.

3. za obnovu krstných sľubov pri slávení
Veľkonočnej vigílie.
Biblická hodina a modlitba chvál: v tomto
týždni nebude.
Poklona: v tomto týždni nebude.

Pätoro
cirkevných
prikázaní
1. V nedeľu a v prikázaný sviatok sa
zúčastniť na svätej omši.
2. Zachovávať prikázané dni pokánia.
3. Aspoň raz v roku sa vyspovedať
a vo Veľkonočnom období prijať
Oltárnu sviatosť.
4. Uzatvárať manželstvo pred tvárou
Cirkvi.
5. Podporovať cirkevné ustanovizne.

Prosba sv. Tomáša Akvinského za
dary Ducha

Všemohúci a vševediaci Bože, ktorý
nemáš začiatku ani konca,
Darca a ochranca cností:
postav ma na pevný základ viery,
ochraňuj ma nepreniknuteľným štítom
nádeje
a ozdob ma svadobným rúchom lásky.
Daj, môj Bože, aby som Ti slúžil, ako
vyžaduje prirodzený zákon,
aby som sa úzkostlivo vyhýbal všetkým
diabolským nástrahám.
Daj, aby som dobro hľadal vždy len tam,
kde skutočne je,
aby som úprimne priznával chyby,
ktorých som sa dopustil,
aby som nezávidel blížnym, keď sa im
dobre darí, aby som ti vždy ďakoval za
dary,
aby som zachovával mieru v obliekaní, v
chôdzi i v pohyboch,

aby som zdržiaval svoj jazyk od planého
hovorenia,
aby moje nohy nechodili po nesprávnych cestách a oči nesliedili po
márnostiach,
aby sa moje uši uzavierali pred prázdymi
rečami,
aby som v pokore skláňal svoju tvár
pred Tebou a svoju myseľ pozdvihoval
k Tebe,
aby som pohŕdal pominuteľnými vecami
a túžil iba po Tebe,
aby som krotil svoje telo a zachovával si
čisté svedomie,
aby som rástol v dobre a mal v úcte
Tvojich vyvolených.
Pane, daj mi cnosti, daj, aby som bol
múdry v kontakte so svojimi blížnymi,
umiernený v žiadosti svojho tela
a aby som si oddane plnil svoje povinnosti k Tebe.
Daj, Pane, aby som z celého srdca
ľutoval svoje chyby,
úprimne sa z nich vyznával a vždy konal
zadosťučinenie.
Zameraj moje vnútro k dobru, aby som
robil to, čo je potrebné,
čo je prospešné mojej duši a čo je
príkladom pre ostatných.
Daj, aby som nikdy nebažil po ničom
nemúdrom,
aby som nebol na pochybách v tom, čo
je správne, i keď sa mi to nepáči,
aby som sa z nedočkavosti nebál hneď
na začiatku toho, čo mám vykonať,
alebo aby som neupúšťal od ukončenia
toho, čo som započal.
Nech sa tak stane!

Liturgické čítania
Kvetnej nedele
PRVÉ ČÍTANIE
Kniha proroka Izaiáša - Iz 50, 4-7
Tvár som si nezakryl pred potupou, lebo viem, že sa nezahanbím
Pán, Boh, mi dal jazyk učeníka, aby som vedel milým slovom posilniť unaveného.
Každé ráno prebúdza môj sluch, aby som počúval ako učeník. Pán, Boh, mi otvoril ucho. A ja
som neodporoval, nazad som neustúpil.
Svoj chrbát som nastavil tým, čo bili, a svoje líca tým, čo trhali. Tvár som si nezakryl pred
potupou a slinou.
Pán, Boh, mi pomáha, preto nebudem zahanbený. On zatvrdil moju tvár sťa kremeň a viem,
že sa nezahanbím.
RESPONZÓRIUM
Kniha žalmov - Ž 22, 8-9. 17-18a. 19-20. 23-24
R:/ Bože môj, Bože môj, prečo si ma opustil?
Vysmievajú sa mi všetci, čo ma vidia, * vykrúcajú ústa a potriasajú hlavou.
„Úfal v Pána, nech ho vyslobodí, * nech ho zachráni, ako ho má rád.“ R.
Obkľučuje ma svorka psov, * obstupuje ma tlupa zlosynov.
Prebodli mi ruky a nohy, * môžem si spočítať všetky svoje kosti.
R.
Delia si moje šaty * a o môj odev hádžu lós.
Ale ty, Pane, nevzďaľuj sa odo mňa, *
ty, moja sila, ponáhľaj sa mi na pomoc. R.
Tvoje meno chcem zvestovať svojim bratom *
a uprostred zhromaždenia chcem ťa velebiť.
Chváľte Pána, vy, ktorí sa ho bojíte, †
oslavujte ho, všetci Jakubovi potomci. *
Nech majú pred ním bázeň všetky pokolenia Izraelove.
R
DRUHÉ ČÍTANIE
List Efezanom − Flp 2, 6-11
Uponížil sa, preto ho Boh povýšil
Ježiš Kristus, hoci má božskú prirodzenosť, nepridŕžal sa svojej rovnosti s Bohom, ale zriekol
sa seba samého, vzal si prirodzenosť sluhu, stal sa podobný ľuďom a podľa vonkajšieho zjavu
bol pokladaný za človeka. Uponížil sa, stal sa poslušným až na smrť, až na smrť na kríži.
Preto ho Boh nad všetko povýšil a dal mu meno, ktoré je nad každé iné meno, aby sa na
meno Ježiš zohlo každé koleno v nebi, na zemi i v podsvetí a aby každý jazyk vyznával: „Ježiš
Kristus je Pán!“ na slávu Boha Otca.
EVANJELIUM
Evanjelium podľa Marka − Mk 15, 1-39
Hneď zrána mali poradu veľkňazi so staršími a zákonníkmi, teda celá veľrada. Ježiša spútali,
odviedli a odovzdali Pilátovi.

Pilát sa ho spýtal: „Si židovský kráľ?“
On mu odpovedal: „Sám to hovoríš.“
Veľkňazi naň mnoho žalovali a Pilát sa ho znova spytoval: „Nič neodpovieš? Pozri, čo všetko
žalujú na teba!“
Ale Ježiš už nič nepovedal, takže sa Pilát čudoval.
Na sviatky im prepúšťal jedného väzňa, ktorého si žiadali. S povstalcami, čo sa pri vzbure
dopustili vraždy, bol uväznený muž, ktorý sa volal Barabáš. Zástup vystúpil hore a žiadal si to, čo
im robieval. Pilát im povedal: „Chcete, aby som vám prepustil židovského kráľa?“ Lebo vedel,
že ho veľkňazi vydali zo závisti.
Ale veľkňazi podnietili zástup, aby im radšej prepustil Barabáša.
Pilát sa ich znova opýtal: „Čo mám teda podľa vás urobiť so židovským kráľom?“
Oni opäť skríkli: „Ukrižuj ho!“
Pilát im vravel: „A čo zlé urobil?“
Ale oni tým väčšmi kričali: „Ukrižuj ho!“
A Pilát, aby urobil ľudu po vôli, prepustil im Barabáša. Ježiša však dal zbičovať a vydal ho,
aby ho ukrižovali.
Vojaci ho odviedli dnu do nádvoria, čiže do vládnej budovy, a zvolali celú kohortu. Odeli
ho do purpurového plášťa, z tŕnia uplietli korunu a založili mu ju a začali ho pozdravovať: „Buď
pozdravený, židovský kráľ!“
Bili ho trstinou po hlave, pľuli naňho, kľakali pred ním a klaňali sa mu. Keď sa mu naposmievali, vyzliekli ho z purpuru a obliekli mu jeho šaty. Potom ho vyviedli, aby ho ukrižovali.
Tu prinútili istého Šimona z Cyrény, Alexandrovho a Rúfovho otca, ktorý sa tade vracal z
poľa, aby mu niesol kríž. Tak ho priviedli na miesto Golgota, čo v preklade znamená Lebka.
Dávali mu víno zmiešané s myrhou, ale on ho neprijal. Potom ho ukrižovali a rozdelili si jeho
šaty hodili o ne lós, kto si má čo vziať. Keď ho ukrižovali, bolo deväť hodín.
Jeho vinu označili nápisom: „Židovský kráľ.“
Vedno s ním ukrižovali aj dvoch zločincov: jedného napravo od neho, druhého naľavo.
A tí, čo šli okolo, rúhali sa mu; potriasali hlavami a vraveli: „Aha, ten, čo zborí chrám a za tri
dni ho postaví. Zachráň sám seba, zostúp z kríža!“
Podobne sa mu posmievali aj veľkňazi a so zákonníkmi si hovorili: „Iných zachraňoval, sám
seba nemôže zachrániť. Kristus, kráľ Izraela! Nech teraz zostúpi z kríža, aby sme videli a uverili.“
Ešte aj tí ho hanobili, čo boli s ním ukrižovaní.
Keď bolo dvanásť hodín, nastala tma po celej zemi až do tretej hodiny popoludní. O tretej
hodine zvolal Ježiš mocným hlasom: „Heloi, heloi, lema sabakthani?“, čo v preklade znamená:
„Bože môj, Bože môj, prečo si ma opustil?“
Keď to počuli, niektorí z okolostojacich vraveli: „Pozrite, volá Eliáša.“
Ktosi odbehol, naplnil špongiu octom, nastokol ju na trstinu, dával mu piť a hovoril: „Počkajte, uvidíme, či ho Eliáš príde sňať.“
Ale Ježiš zvolal mocným hlasom a vydýchol.
Pokľakne sa a chvíľku je ticho.
Chrámová opona sa roztrhla vo dvoje odvrchu až dospodku.
Keď stotník, čo stál naproti nemu, videl, ako vykríkol a skonal, povedal: „Tento človek bol
naozaj Boží Syn.“

Farské oznamy
farností Smolník s filiálkou Úhorná
26.3.2018 - 1.4.2018 (Veľký týždeň)
Kontakt: Mgr. Martin Keruľ, tel: 0903/268 706, email: smolnik@burv.sk
26.03.2018
Smolník
Úhorná
27.03.2018
Smolník
Úhorná
28.03.2018
Smolník
Úhorná
29.03.2018
Smolník
Úhorná

- pondelok Veľkého týždňa
-----

- utorok Veľkého týždňa
+ Pavol
za HBM PaZ pre živých čl. ruženca
- streda Veľkého týždňa
na úmysel
---		
- ZELENÝ ŠTVRTOK
za veriacich farnosti
za členov SNSJ

30.03.2018
- VEĽKÝ PIATOK
Smolník
--Úhorná		---		
31.03.2018
Smolník
Úhorná

- BIELA SOBOTA
za veriacich farnosti
---		

Smolník
Úhorná
Smolnícka Huta

za veriacich
za HBM PaZ pre členov SNSJ
---

01.04.2018

17:00
15:00
07:00
--17:00
15:00
15:00
17:30
19:15
---

- NEDEĽA PÁNOVHO ZMŔTVYCHVSTANIA

* SNSJ - Spoločnosť Najsvätejšieho Srdca Ježišovho

10:30
08:00
09:15
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