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Radosť 
z odpustenia

„Boh je radostný! Božia radosť spočíva 
v odpúšťaní, Boh má potešenie odpúš-
ťať. Je to radosť pastiera, ktorý nájde 
svoju ovečku, radosť ženy, ktorá nájde 
svoju mincu, je to radosť otca, ktorý 
znovu prijme do domu syna, ktorý sa 
stratil, bol ako mŕtvy a ožil, vrátil sa 
domov. Tu je kompletné evanjelium, 
celé kresťanstvo. Všimnite si, že ne-
spočíva v pocitoch, nejde o nejaké 
,dobráctvo‘. Naopak, milosrdenstvo je 
tou pravou silou, ktorá môže zachrá-
niť človeka a svet od rakoviny, ktorou 
je hriech, morálne zlo, duchovné zlo. 
Jedine láska zapĺňa trhliny a temné 
priepasti, ktoré zlo spôsobuje v srdci 
a dejinách. To dokáže urobiť iba láska, 
a v tom je Božia radosť. Ježiš je milosr-
denstvo, Ježiš je skrz-naskrz láska: on 
je Boh, ktorý sa stal človekom. Každý 
z nás, každý jeden je tou zablúdenou 
ovcou, stratenou mincou, každý z nás 
je synom, ktorý premrhal svoju slobo-
du na ceste za falošnými bôžikmi, za 

fatamorgánami šťastia a ktorý stratil 
všetko. Boh na nás však nezabúda, 
Otec nás nikdy neopúšťa. Je trpezli-
vým Otcom, vždy na nás čaká. Rešpek-
tuje našu slobodu, ale zostáva vždy 
verný. Keď sa k nemu vrátime, prijíma 
nás ako synov do svojho domu, lebo 
nás nikdy ani len na chvíľu neprestáva 
očakávať s láskou. Ak žijeme po dľa zá-
kona ,oko za oko, zub za zub‘, neunik-
neme zo špirály zla. Zlý duch je ľstivý, 
uvádza nás do ilúzie, že ľudskou spra-
vodlivosťou môžeme zachrániť seba a 
svet. V skutočnosti nás však môže za-
chrániť jedine Božia spravodlivosť. A 
Božia spravodlivosť sa zjavila na kríži.“ 

(pápež František)



Keď sa Pán Ježiš vo večeradle zjavil 
smutným a vystrašeným apoštolom, 
pozdravil ich: „Pokoj vám!“, ukázal im 
ruky a bok a dýchol na nich. Je zvlášt-
ne, dýchať na niekoho. Aj mamička 
dýcha na svoje dieťa a ak ho niečo 
bolí, tak to pofúka a hneď mu je lep-
šie. Bolo to veľmi dôležité gesto, pre-
tože Ježiš tým odovzdal svojho Ducha. 
Dych Ducha. Narozdiel od nás, všetko, 
čo vravel, ihneď i urobil. Ježiš, čo po-
vie, to robí. Dýchol na nich a v tej chví-
li im odovzdal Ducha Svätého. Nevra-
vel, že toto je Duch Svätý, no povedal: 
„Prijmite Ducha Svätého!“ On ho odo-
vzdal a bolo na apoštoloch, aby sa mu 
otvorili.  „Prijmite Ducha Svätého!“ a 
hovorí vetu: „Komu odpustíte hriechy, 
budú mu odpustené, komu ich zadrží-
te, budú zadržané.“ (Jn 20,23). My sme 
si na to zvykli. Zvykli sme si na mnoho 
vecí, ktoré rozpráva evanjelium; na to, 
že Pán Ježiš dýchol, že apoštolom odo-
vzdal Ducha Svätého, že čo odpustia, 
bude odpustené. Pán Ježiš dal ale silu 
odpúšťať všetkým, ktorí prijali jeho 
Ducha. Samozrejme, že kňaz a biskup 
majú v Cirkvi zvláštne poslanie vyslu-
hovať sviatosť zmierenia s Bohom, ale 
ducha, pomocou ktorého máme silu 
odpustiť aj svojim nepriateľom, dostal 
každý z nás. Predstavte si, že ak vy od-
pustíte, aj Boh odpustí. Ak neodpustí-
te, blokujete toho človeka a aj seba od 
prijatia Božieho milosrdenstva. Svojím 
neodpustením sa negatívne spájame 

aj so všetkými ľuďmi, ktorí nám ublí-
žili. Aj keď vravíme: „Toho nechcem 
ani vidieť, s tým nechcem mať nič 
spoločné, nech sa mi neukazuje na 
oči, radšej sa odsťahujem na opačný 
koniec planéty.“ A ak to nejde, aspoň 
stojím  v kostole na druhej strane, aby 
som si s ním nemusel podať ruku, stá-
le sme negatívne spojení s človekom, 
ktorému sme neodpustili. Ťaháme ho 
so sebou, veď ak nás niekto naštve, 
myslíme na neho, keď zaspávame, aj 
keby sme radi mysleli na niečo iné. 
Myslíte na toho blázna, ktorý vás ura-
zil. Manželka by bola rada, keby ste 
mysleli na ňu, ale vy myslíte na kolegu 
z práce. Týchto ľudí nosíme so sebou, 
stále ich vlečieme, sme z toho ner-
vózni, oberajú nás o radosť, energiu 
k životu, túžby, vytvárajú strach, že 
toho človeka dnes stretnem. Pritom 
stačí, aby som sa nespoliehal na seba, 
že tieto veci vyriešim sám ... „Prijmite 
Ducha Svätého. Komu odpustíte hrie-
chy, budú mu odpustené ...“ a vy ste 
oslobodení. Vám sa uvoľní srdce na to, 
aby ste mohli milovať a žiť pre svojho 
Pána. Vari je také ťažké uveriť tomu, 
že je pravda, čo vraví Ježiš? Ak od nás 
niečo chcel, tak sa to musí dať. Nezna-
mená žo, že to mám urobiť sám, ale 
že on vie, ako na to. 

(p. Vojtěch Kodet)

Ak vy odpus-
títe, aj Boh 

odpustí



1. Ja som Pán, tvoj Boh! 
 Nebudeš mať okrem mňa iných bo-

hov, ktorým by si sa klaňal.
2. Nevezmeš Božie meno nadarmo.
3. Pamätaj, že máš svätiť sviatočné dni.
4. Cti svojho otca a svoju matku.
5. Nezabiješ.
6. Nezosmilníš.
7. Nepokradneš.
8. Nebudeš krivo svedčiť proti svojmu 

blížnemu.
9. Nebudeš žiadostivo túžiť po manžel-

ke svojho blížneho.
10. Nebudeš túžiť po majetku svojho 

blížneho.

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) - IV. časť.

4. krok: 
Vzbudiť si dokonalú ľútosť

Malo by byť prirodzené, že po uve-
domení si svojich hriechov, najmä po-
čas spytovania svedomia, sa v našom 

vnútri objaví bolesť. Presne to je ľú-
tosť - je to bolesť, smútok nad spácha-
nými hriechmi.

Nejde len o nejakú racionálnu zále-
žitosť, len o nejaké vyhodnotenie, že 
som čosi neurobil správne. Ľútosť by 
mala byť skutočnou bolesťou srdca.

Veľmi dobre to opisujú Skutky 
apoštolov. Keď apoštol Peter na Turíce 
vystúpil pred ľudí, plný Ducha Svätého 
k nim prehovoril: „Boh u vás potvrdil 
muža, Ježiša Nazaretského, mocnými 
činmi, divmi a znameniami, ktoré, ako 
sami viete, Boh skrze neho medzi vami 
urobil. A vy ste ho, vydaného podľa 
presného Božieho zámeru a predvída-
nia, rukami bezbožníkov pribili na kríž 
a zavraždili“ (Sk 2, 22-23).

7 krokov 
k dobrej spovedi

IV. časť

Desatoro 
Božích 

prikázaní



Aká bola reakcia zhromaždenia? 
„... bolesť im prenikla srdce a poveda-
li Petrovi a ostatným apoštolom: „Čo 
máme robiť, bratia?‘“ (Sk 2,37). Práve 
takto by sme mali preciťovať ľútosť aj 
my - bolesť by mala preniknúť naše 
srdce a následne vyvolať otázku, čo 
mám robiť?

Svätý Peter dal odpoveď im aj nám. 
„Robte pokánie a nech sa dá každý        
z vás pokrstiť v mene Ježiša Krista na 
odpustenie svojich hriechov a dosta-
nete dar Svätého Ducha“ (Sk 2,38).

Ohlasovanie Petra bolo mocné, 
bolo to ohlasovanie v Duchu Svätom. 
Keď hlásame len nejakú psychológiu, 
tak ľudia reagujú psychologicky. No 
keď hovoríme v sile Ducha, tak slovo 
účinne zasahuje srdce človeka. Je zná-
me, že keď svätá Katarína Sienská ľu-
ďom pripomínala ich pochybenia, cítili 
akoby im srdce prebodol šíp. 

V takýchto prípadoch, keď je srdce 
človeka zasiahnuté úprimnou boles-
ťou, nie je už ani doslovné vyznanie 
hriechov také dôležité. Človek sa roz-
plače a ľutuje. Pán chápe tieto veci: 
jazyk skutkov, otvorené náručie. Na 
pochopenie toho, čo je vo vnútri toho 
srdca, čo nedokáže povedať alebo po-
vedať to takýmto spôsobom ... je za 
tým zahanbenie, nuž, rozumieme si. 
Priímajte všetkých s tým jazykom, ako 
sa dokážu vyjadriť.“

Takáto skrúšenosť srdca je skutoč-
ným darom. Opravdivá ľútosť, že som 
urazil Boha, zradil jeho lásku, je milos-
ťou. „Pane, odíď odo mňa, lebo som 

človek hriešny,“ zvolal apoštol Peter a 
padol Ježišovi k nohám, keď sa ho po 
zázračnom rybolove zmocnila bázeň 
pred veľkosťou jeho Majstra (Lk 5,8). 
Možno aj nás niekedy premôže taký-
to úžas nad Božou svätosťou a našou 
hriešnosťou. Aj my vtedy volajme s 
apoštolom Petrom: „Pane, som človek 
hriešny, ale práve preto ťa potrebu-
jem!“

Našťastie, dokonalá ľútosť nie je v 
Katolíckej cirkvi podmienkou odpuste-
nia hriechov. Keby to tak bolo, zrejme 
by mnoho ľudí nedostalo odpustenie, 
lebo väčšinou  ľutujú nie preto, že ura-
zili Boha, ale z iných, menej šľachet-
ných dôvodov, napríklad zo strachu 
pred Božím trestom. Takúto ľútosť 
označujeme za nedokonalú.

Niekedy sa ľútosť mení dokonca 
na sebaľútosť - opil som sa, ľudia ma 
takto videli, to je hanba ...

Dôležité teda je, aby sme si v ľútos-
ti uvedomovali, čo spôsobuje hriech. 
Že je to najväčšie zlo na svete. Najväč-
ším zlom nie sú ani fašizmus, ani na-
cizmus, ani komunizmus. Lebo aj tieto 
zvrátené systémy majú svoj pôvod v 
hriechu. On je najväčším zlom a každý 
z nás svojím hriechom rozmnožuje silu 
zla, pokladnicu Zlého. Dokonca aj tým 
najskrytejším hriešikom vnášame do 
sveta bolesť a zlo.

Pri spovedi väčšina veriacich vyjad-
ruje ľútosť prostredníctvom naučenej 
formuly. Nie je na tom nič zlé - vyjad-
rujeme ju tak, ako sme naučení. 



Ak máme pocit, že to  z nás po ro-
koch ide už príšliš mechanicky, oľutuj-
me niekedy svoje hriechy vlastnými 
slovami - napr. „Bože odpusť mi, zmi-
luj sa nado mnou. Zhrešil som, no na-
ozaj sa chcem polepšiť, pomôž mi ...“

Nezabúdajme aj v modlitbe prosiť 
o milosť dokonalej ľútosti. Skrúšené 
srdce je podľa svätého Ignáca z Loyoly 
jedným z najväčších darov. 

Napokon, aj v každom Jednotnom 
katolíckom spevníku sa nachádza krát-
ka, ale veľmi hlboká modlitba k Duchu 
Svätému, ktorej modlenie nielen pred 
svätou spoveďou nám môže pomôcť v 
raste k dokonalej ľútosti.

(pokračovanie v ďalšom čísle)

OZNAMY 
FARNOSTI

Krížové cesty: Každý piatok sa budeme 
modlievať pol hodiny pred sv. omšou krí-
žovú cestu. A taktiež každú nedeľu o 14:00 
hod.. 

Biblická hodina a modlitba chvál: Pozý-
vam všetkých na biblickú hodinu (Dt 32, 
Dt 33, Dt 34 - Mojžišova pieseň, Mojžišovo 
požehnanie, Mojžišova smrť) a spoločnú 
modlitbu v piatok po sv. omši.

Poklona: Pozývam každý štvrtok od 15:30 
hod. na poklonu Najsv. Sviatosti Oltárnej.

Zmena času: V noci z 24. na 25. marca sa 
mení čas.

Modlitba sv. Terézie Avilskej
Môj Pane, chráň ma pred presvedče-

ním, že musím pri každej príležitosti a ku 
každej téme dačo povedať. 

Zbav ma veľkej náruživosti, ktorou by 
som chcela dávať do poriadku záležitosti 
iných ľudí.

Nauč ma byť hĺbavou, ale nie trud-
nomyseľnou, ochotnou pomáhať, ale nie 
diktátorsky.

„Duchu Svätý, príď a pomôž mi, 
aby som spoznal svoje hriechy. 
Vtlač do môjho srdca bolesť a 
ľútosť nad tým, že som hriechmi 
urazil svojho nebeského Otca, 
a posilni ma, aby som sa z nich 
dobre vyznal a konal pokánie. 
Amen.“

Daj, aby som v rozhovoroch nevyratú-
vala nekonečné podrobnosti a svižne do-
siahla pointu.

Nauč ma mlčať o mojich chorobách a 
ťažkostiach. Neustále ich pribúda - a chuť 
o nich hovoriť každým rokom rastie.

Neodvažujem sa poprosiť o to, aby som 
s radosťou načúvala bedákaniam cho-
rých, ale nauč ma, aby som ich trpezlivo 
znášala.

Nauč ma onej prekrásnej múdrosti, že 
sa môžem mýliť.

Zachovaj ma čo najdlhšie láskyhodnou.
Viem aj, že byť hundrošom je veľdielo 

diabla.
Nauč ma, aby som na ľuďoch objavo-

vala neočakávané talenty a daj mi, môj 
Pane, aj onú peknú vlastnosť, aby som o 
nich aj hovorila.

Amen.



PRVÉ ČÍTANIE
Druhá kniha kroník - 2 Krn 36, 14-16. 19-23

Vyhnanstvom a vyslobodením ľudu Pán ukázal svoj hnev i milosrdenstvo

Všetky kňazské kniežatá i ľud množili nevernosti, napodobňovali všetky ohav-
nosti pohanov a poškvrnili Pánov dom, ktorý si zasvätil v Jeruzaleme.

Pán, Boh ich otcov, posielal k nim poslov a vo dne v noci ich napomínal, lebo mu 
bolo ľúto svojho ľudu a svojho príbytku. Ale oni vysmiali Božích poslov, pohŕdali 
jeho slovami a tupili jeho prorokov, až vzrástol Pánov hnev proti jeho ľudu a už 
nebolo lieku.

Nepriatelia spálili Boží dom, zrúcali jeruzalemské múry, podpálili všetky paláce 
a zničili všetky cenné predmety. Tých, čo unikli meču, odvliekli do Babylonu a stali 
sa otrokmi kráľa a jeho synov, kým sa nezačalo kráľovstvo Peržanov. Tak sa splnilo 
Pánovo slovo, ktoré povedal ústami Jeremiáša: Teraz zem dostala svoje soboty, cez 
celý čas spustošenia odpočívala, až sa naplnilo sedemdesiat rokov.

V prvom roku Kýra, kráľa Peržanov, sa splnilo, čo Pán povedal ústami Jeremiáša. 
Pán vnukol Kýrovi, kráľovi Peržanov, a on po celom svojom kráľovstve nariadil vy-
hlásiť aj písomne: „Takto hovorí Kýros, kráľ Peržanov: Pán, Boh nebies, mi dal všet-
ky kráľovstvá zeme. A rozkázal mi, aby som mu postavil dom v Jeruzaleme, ktorý 
je v Judei. S každým, kto patrí k jeho ľudu, nech je Pán, jeho Boh, a nech vystúpi.“

RESPONZÓRIUM
Kniha žalmov - Ž 137, 1-2. 3. 4-5. 6

R:/ Pane, chcem stále pamätať na teba.

Na brehu babylonských riek, tam sme sedávali a plakali, *
keď sme si spomínali na Sion.
Na vŕby tejto krajiny * vešali sme svoje citary. R.

Lebo tí, čo nás zajali, * žiadali od nás spevy
a tí, čo nás trápili, žiadali veselosť: * 
„Zaspievajte nám nejaké piesne sionské!“ R.

Akože môžeme spievať pieseň Pánovu * v cudzej krajine?
Keby som, Jeruzalem, zabudol na teba, * nech mi odumrie pravica. R.

Nech sa mi prilepí jazyk na podnebie, * keby som nepamätal na teba,
keby som Jeruzalem nepovýšil * za vrchol svojej radosti. R. 

Liturgické čítania 
4. pôstnej nedele



DRUHÉ ČÍTANIE
List Efezanom − Ef 2, 4-10

Mŕtvi pre hriechy, milosťou ste spasení
Bratia, Boh, bohatý na milosrdenstvo, pre svoju nesmiernu lásku, ktorou nás 

miluje, hoci sme boli pre hriechy mŕtvi, oživil nás s Kristom milosťou ste spasení 
a s ním nás vzkriesil a daroval nám miesto v nebi v Kristovi Ježišovi, aby ukázal v 
budúcich vekoch nesmierne bohatstvo svojej milosti dobrotou voči nám v Kristovi 
Ježišovi.

Lebo spasení ste milosťou skrze vieru; a to nie je z vás, je to Boží dar: nie zo 
skutkov, aby sa nik nevystatoval. Veď sme jeho dielo, stvorení v Kristovi Ježišovi pre 
dobré skutky, ktoré pripravil Boh, aby sme ich konali.

EVANJELIUM
Evanjelium podľa Jána   −   Jn 3, 14-21

Boh poslal Syna, aby sa skrze neho svet spasil

Ježiš povedal Nikodémovi: „Ako Mojžiš vyzdvihol na púšti hada, tak musí byť 
vyzdvihnutý aj Syn človeka, aby každý, kto verí, mal v ňom večný život.“

Veď Boh tak miloval svet, že dal svojho jednorodeného Syna, aby nezahynul nik, 
kto v neho verí, ale aby mal večný život. Lebo Boh neposlal Syna na svet, aby svet 
odsúdil, ale aby sa skrze neho svet spasil.

Kto v neho verí, nie je súdený. Ale kto neverí, už je odsúdený, pretože neuveril v 
meno Jednorodeného Božieho Syna.

A súd je v tomto: Svetlo prišlo na svet, a ľudia milovali tmu viac ako svetlo, lebo 
ich skutky boli zlé. Veď každý, kto zle robí, nenávidí svetlo a nejde na svetlo, aby 
jeho skutky neboli odhalené. Ale kto koná pravdu, ide na svetlo, aby bolo vidieť, že 
svoje skutky koná v Bohu.
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Farské oznamy 
farností Smolník s filiálkou Úhorná 

12.3.2018 - 18.3.2018 (4. pôstny týždeň) 
Kontakt: Mgr. Martin Keruľ, tel: 0903/268 706, email: smolnik@burv.sk

12.03.2018  - pondelok po 4. pôstnej nedeli
Smolník ---
Úhorná  ---

13.03.2018  - utorok po 4. pôstnej nedeli
Smolník  na úmysel 17:00 
Úhorná + Aranka a Ondrej 15:00

14.03.2018  - streda po 4. pôstnej nedeli
Smolník  za ZaBP pre Editu 07:00
Úhorná ---  --- 

15.03.2018  - štvrtok po 4. pôstnej nedeli
Smolník na úmysel 17:00
Úhorná ---  ---

16.03.2018  - piatok po 4. pôstnej nedeli
Smolník na úmysel 17:00
Úhorná  za všetkých členov SNSJ* 15:00

17.03.2018  - sobota po 4. pôstnej nedeli
Smolník za ZaBP pre Editu 08:00
Úhorná ---  ---

18.03.2018  -  5. PÔSTNA NEDEĽA 
Smolník za veriacich 10:30 
Úhorná + Františka a Štefan 08:00
Smolnícka Huta ---  09:15

* SNSJ - Spoločnosť Najsvätejšieho Srdca Ježišovho


