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Don Bosco o sv. spovedi

V tomto týždni bude možnosť

predveľkonočnej sv. spovede a táto možnosť

sv. spovede je aj počas celého roka. A tak

ponúkam krátku úvahu svätca, ktorého

relikviu máme v našej farnosti - sv. Don

Bosca. 

Niet lepšieho základu pri výchove ako je
svätá spoveď a sväté prijímanie. Myslím, že
nezveličujem, keď poviem, že bez týchto
dvoch prvkov je ohrozená mravnosť človeka,
najmä mladého človeka. Kto sa zriedkavo
spovedá, má dušu znetvorenú. Veď keby sa
niekto umýval len raz do roka, aká by bola
škaredá jeho tvár? Aby sme mali úžitok zo
svätej spovede, nestačí spovedať sa často,
ale treba sa usilovať, aby sme sa
nedopúšťali hriechov. Okrem naozajstnej
úprimnosti, kedy nezamlčím žiaden hriech,
svätá spoveď musí mať aj opravdivú ľútosť a
silné predsavzatie. Veľa kresťanov sa
spovedá, ale zle. A lepšie je nespovedať sa
ako sa spovedať zle. Pre niektorých je tak
spoveď príčinou záhuby a nie prostriedkom
spásy.
Spovedajte sa s náležitou prípravou. Tri
slučky, ktorými vás diabol drží vo svojom
otroctve – nedostatočná úprimnosť pri
svätej spovedi, nedostatočná ľútosť a slabé
predsavzatie.

Diabol raz vo sne povedal Don Boscovi:
„Pozoruj úžitok, aký majú zo svätej spovede.
Ovocie spovede musí byť lepší život. Ak
chceš vedieť, či ich ešte držím vo svojej
moci, pozoruj, či sa polepšujú.“
Veľmi ľahko na spovedi zamlčíme hriechy a
to pre tieto príčiny – hanba a strach.
Obávame sa, že stratíme u spovedníka
vážnosť, úctu. Pamätajme, spovedník sa
nikdy nad hriechom nečuduje, naopak
spolucíti s hriešnikom. Matka, keď jej syn
ochorie, miluje ho viac, ako predtým, keď
bol zdravý. Spovedník obdivuje vašu
dôveru, miluje a váži si vás.
Vyberte si podľa možnosti stáleho
spovedníka, nemeňte ho bez príčiny  a
spovedajte sa každé dva týždne, alebo raz za
mesiac. Modlite sa za svojho spovedníka a
plňte jeho rady. Uchovávajte si ich v pamäti
od jednej spovede k druhej. Radšej však
zmeňte spovedníka nie raz, ale tisíc ráz, ako
by ste spáchali neúprimnosťou svätokrádež.
Mnohí však zmenia spovedníka, ale
nerozhodnú sa zmeniť život. Takí klamú
sami seba. Robia ako nemocní, ktorí menia
stále lekára, ale ako sa môže taký vyliečiť?
Nezabúdajme, že máme mať svedomie v
takom stave, aby sme mohli ísť každý deň
na sväté prijímanie.

(Sebastian Motta: Don Bosco o sv. spovedi,
spracoval: Marek Kunder)



st
ra

n
a 

2

Viera a naša minulosť a

budúcnosť

Viera a naša minulosť

Ak nežijeme vierou, výčitky za minulosť

pokazia dnešok. Diabol chce, aby sme si
mysleli, že sa so svojou minulosťou
nedokážeme vyrovnať a že na dobrý život je
prineskoro. On je však klamár. Božie slovo
učí, aby sme minulosť zanechali a zamerali
sa na to, čo máme pred sebou. Ak sa
sužujeme pre hriechy minulosti, rozjímajme
nad nasledujúcim veršom. Nech v nás
vzbudí dôveru v Boha. „Hľa, ja robím čosi
nové, teraz to klíči, nebadáte? Áno, urobím
cestu na púšti a rieky na pustatine.“ Iz 43,19
Tento verš môže oživiť aj náš život, ak
uveríme, že Boh je väčší ako naša minulosť.
On nám odpustil hriechy a budeme sa
čudovať nad dobrom, ktorým nás požehná. 

Viera a naša budúcnosť

Všetci by sme chceli vedieť, čo nás čaká.
Ľudia, ktorí nedôverujú Bohu, platia tisíce
dolárov vešticiam a jasnovidcom, aby
nahliadli do svojej budúcnosti; zbytočne
však míňajú peniaze. Jedine Boh pozná
budúcnosť. Niekedy sa rozhodne prehovoriť
o nej prostredníctvom proroka, ale väčšinou
chce, aby sme mu dôverovali. Nech sa
čokoľvek stane, vždy to bude dobrý a
dokonalý Boží plán. Istý kresťan vyhlásil:
„Neviem, čo mi budúcnosť nachystá, ale
viem, kto chystá budúcnosť.“ Vždy, keď sa
začneme znepokojovať nad budúcnosťou,
môžeme sa rozhodnúť medzi vierou v Boha
a obavami. Situácia vo svete je veľmi neistá
a žijeme pod narastajúcim tlakom strachu a
nepokoja. Čo ak sa zrúti ekonomika? Čo ak
prídeme o prácu a úspory? Čo ak sa zvýši
cena benzínu? Nemáme deti, kto sa o nás

na starobu postará? Ak popustíme uzdu
svojej fantázii, zoznam obáv bude
nekonečný. Rozhodnime sa však žiť vierou.
Nepoznáme všetky odpovede, ale poznáme
Boha, ktorý má odpoveď a každú otázku.
Keď sa viera stane naším návykom, potom
nebudeme strácať čas a energiu
starostením sa. Možno sa pred nami črtá
niečo, na čo nemáme schopnosti. Netrápme
sa! Boh nám dá v pravý čas potrebnú milosť,
múdrosť a silu – len verme!

Od strachu k viere

Prirodzený inštinkt nám velí chrániť sa a
postarať o seba vlastnými silami. Boh nás
však pozýva k životu viery. Strach je mučiteľ
a je smutné, že ľudia niekedy žijú v jeo
otroctve tak dlho, až im začne pripadať
normálny. Človek si totiž dokáže vypestovať
také formy správania, ktoré mu pomôžu
prežiť aj v tých najhorších podmienkach.
Detstvo v dysfunkčnej rodine, v ktorej je
zneužívanie, poznačuje život strachom.
Prechod od strachu k viere je však veľmi
dlhou cestou. Strach z odmietnutia, nelásky,
strach zo zlyhaní, chybných rozhodnutí,
strach z posudzovania, kritiky za svoje
skutky, neznáma budúcnosť... Zvíťaziť sa dá
jedine vierou. Božia bezpodmienečná láska
nás oslobodzuje od strachu. Nič iné to
nedokáže. Dokonalá láska vyháňa strach
(1Jn 4,18.) Božiu dokonalú lásku prijímame
vierou. Uverme Bohu, začnime prijímať
Jeho lásku a dovoľme mu, aby nás oslobodil
od strachu. Viera je činná pomocou lásky.
Gal 5,6. Ako môžeme dôverovať Bohu, ak
neveríme, že nás miluje? Kľúčom k životu
viery je poznanie a prijímanie Božej lásky.
„Viera vystupuje po schodoch
vybudovaných láskou a díva sa z okna, ktoré
jej otvorila nádej.“                 
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Ch. H. SpurgeonSv. písmo opakovane
hovorí: „Neboj sa, lebo ja som s tebou.“ Boh
je s nami a sľúbil, že nás nikdy neopustí.
Naša viera bude rásť vtedy, keď si to
budeme priať, ale keď začneme dôverovať
Božím zasľúbeniam. Vždy, keď to urobíme,
získame skúsenosť, ktorá nám pomôže
dôverovať Bohu aj v budúcnosti. Nebuďme

zo seba znechutení, ak sa nám to hneď
nepodarí. Všetci potrebujeme rásť vo viere.
Boh má z nás radosť, keď sa o niečo dobré
usilujeme, a nie je z nás sklamaní, ak sa to
nedarí. Ak sme aj neverní, On zostáva verný.
2Tim 2,13. 

(Dominika Čechová)
Zdroj: Meyer, J.: Od zlozvykov k dobrým návykom

1. čítanie: Ez 37, 12b-14
Žalm: Ž 130, 1-2. 3-4. 5-7a. 7b-8
Ant.: U Pána je milosrdenstvo a hojné
vykúpenie.
2. čítanie: Rim 8, 8-11
Evanjelium: Jn 11, 1-45

Krátke zamyslenie na evanjelium: Pôstna doba je
časom zvestovania celej šírky radostnej zvesti
evanjelia. Dnes, rovnako ako pred storočiami, Boh hovorí: „Vdýchnem do vás svojho ducha
a ožijete!“ Lazár bol vzkriesený iba na čas, znova neskôr zomrel. Iba predznamenal
vzkriesenie, aké malo ešte len prísť. Ježiš vedel, že jeho skutok pripravuje apoštolov, aby
uverili. Ale “zážitok viery” zažíva Marta - jej viera sa premieňa. Z teoretickej roviny sa stáva
skutočnou. Ona už nielen tuší, ale dnes vierou spoznáva, kto je mesiáš majúci moc nad
smrťou.

Modlitba žaltára a breviára: 1. týždeň

Vymaľujte si scénu z
nadchádzajúcej Kvetnej
nedele...
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Nauč sa odpúšťať

Žijeme v kultúre, ktorú zaplavuje skrytá

nevraživosť, horkosť, hnev a zlomené srdcia.
Neriešené a nedoriešené problémy zasahujú
telo Kristovo, trhajú vzťahy, otupujú
pôsobenie Ducha Svätého v životoch
jednotlivcov, rozdeľujú všetko – od rodín po
univerzitné hnutia. Potrebujeme všetci
odpustenie!
Odpustenie je olejom vzťahov. Zmierňuje
trenice a umožňuje ľuďom zblížiť sa. Ak
neveríš, že ten druhý je odpúšťajúcim
človekom, nemôžeš pri ňom či pri nej byť
úplne otvorený a zraniteľný. Nech si
akokoľvek inteligentný či šikovný,  ak nevieš
odpúšťať, nemôžeš rozvíjať dôverný vzťah –
zničia ho nezabudnuteľné spory, pretože
zostanú neodpustené. Ak neodpúšťaš,
nevyhnutne ťa čaká samota, lebo ľudia sa
budú zdráhať byť v tvojej blízkosti zraniteľní.
Postavíš si okolo seba bariéru. Priateľstvá bez
odpustenia nepretrvajú. Pravidelné
odpúšťanie vedie k rastúcej dôvernosti,
pretože plodí otvorenú komunikáciu. Ak Ťa
niekto miluje napriek tvojim chybám a
prijíma Ťa, hoci si mu spôsobil bolesť,
nemôžeš si pomôcť, musíš mať toho človeka
čoraz hlbšie v srdci. Našim štandardom
odpúšťania má byť Kristovo odpustenie –
úplné a pohotové. 

Čo je odpustenie?
Odpustenie znamená: „Vymazať, vzdať sa

toho, čo nám ktosi dlhuje,“ vzdať sa horkosti,

zotrieť záznam, oslobodiť sa od dlhu, zrušiť

trest, osobne prijať cenu zmierenia, vzdať sa

všetkých nárokov voči tomu, kto ťa zranil a

pustiť z rúk emocionálne dôsledky zranenia.

Neznamená to iba povedať: „Odpúšťam ti“,

ale tiež vzdať sa emocionálnych následkov.

To znamená, že všetka nenávisť sa stratí,
bez ohľadu na to, ako by sme si chceli
ponechať pocit horkosti.   
Odpúšťanie je akčné a nedovolí nám len tak
sedieť a čakať,  kým druhý oľutuje. Tak ako
Kristus zomrel za nás, ešte keď sme boli
hriešnici, odpustenie znamená, že urobíme
prvý krok k uzdraveniu vzťahu.
Odpustiť znamená tiež: „Vzdať sa niečoho a
niečo udeliť.“ Ak niekto poruší tvoje práva,
odpustenie znamená, že sa vzdáš práva na
reakciu a pomstu, hoci máš pocit, že
odplata je zaslúžená. Odpustiť znamená
udeliť milosť a nežiadať spravodlivosť – a to
je odpoveď, ktorá sa prieči všetkému, čomu
nás učí naša spoločnosť. Svet vraví, že sa

musíme pomstiť, ale Boh vraví, aby sme

odpúšťali. Prečo? Pretože základom nášho
odpustenia je to, čo pre teba i pre mňa urobil
Ježiš Kristus na kríži. Odpustenie nie je
vedenie záznamov. Sv. Pavol v l. liste
Korinťanom 13,5 nám pripomína, že „láska
nezratúva zlo“. Znamená to, že máme
milovať človeka a správať sa k nemu rovnako
ako predtým ako nám ublížil. Odpustenie nie
je predstieranie, že k tej situácii nikdy
nedošlo. Odpustenie neznamená, že osoba,
ktorej si odpustil, sa zmení. Či sa ten človek
zmení alebo nie, tvojím prikázaním od Boha
je, aby si mu odpustil, nenesieš
zodpovednosť za skutky druhého človeka.
Napokon, odpustenie sa účinne vyrovnáva s
minulými zraneniami, ale neochráni ťa pred
budúcimi. Ak však môžeš teraz odpustiť,
lepšie sa vyrovnáš so zraneniami, ktoré
prídu. Manželská dôvernosť neznamená, že
svojho partnera nikdy neurazíš, ale v ochote
odpúšťať a hľadať odpustenie. Je to
skutočným prejavom silného charakteru.
Odpustenie je vyjadrením lásky, ktorá
preberá iniciatívu.  (Jozefína Gajdovčíková)
Zdroj: Brožúra: Nauč sa odpúšťať - bez autora
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Pokutový blok

Jozef sa pozrel na tachometer. V zóne 50

šiel rýchlosťou 73 km/hod. Ako je možné, že
ho takmer vždy chytia? Spomalil a zišiel na
kraj vozovky. K jeho autu už kráčal policajt.
Ivan? Je to naozaj Ivan? Bolo to horšie, než
si myslel. S týmto človekom si chcel zajtra
zahrať golf. Vyskočil z auta a šiel v ústrety
mužovi, s ktorým sa stretával každú nedeľu,
ale ktorého nikdy nevidel v
uniforme.
„Ahoj Ivan!“
„Ahoj Jozef!“
„Prichytil si ma pri čine.
Ponáhľam sa domov za
ženou a deťmi. Obávam sa,
že som asi prekročil
rýchlosť.“
„Už ťa v našom obvode
poznajú všetci policajti. Máš povesť
cestného piráta. Je načase niečo s tým
urobiť.“
„Koľko ste mi namerali?“
„Sedemdesiat. Počkáš chvíľu v aute?“
„Ak sa dobre pamätám... Keď som sa
naposledy pozrel na tachometer, šiel som
65.“ Pri každej ďalšej pokute Jozef klamal
akosi ľahšie...
„Jozef, počkaj v aute, prosím ťa.“
Rozčúlený Jozef zabuchol dvere. Zahľadel sa
na palubný panel. Minúty sa vliekli. Ivan
celý čas čosi písal.
„Prečo odo mňa nepýtal vodičský preukaz?“
Z myšlienok ho vyrušilo klopanie na okno.
Strhol sa. Bol to Ivan s papierom v ruke.

Jozef otvoril okno len toľko, aby mu Ivan
mohol podať papier.
„Ďakujem,“ povedal Jozef trochu ironicky.
Ivan sa bez slova vrátil k svojmu autu a Jozef
ho medzitým sledoval v spätnom zrkadle.
Potom otvoril poskladaný papier. Koľko ho
to bude tentoraz stáť?
Počkať... Čo to je? Azda nejaký vtip? To
predsa nie je pokutový blok. Jozef začal
čítať...
Drahý Jozef, kedysi som mal syna. Keď mal
šesť rokov, zrazil ho vodič, ktorý šiel príliš
rýchlo. Dostal pokutu a odsedel si tri
mesiace vo väzení. Potom ho pustili. Mohol
sa vrátiť domov a objať všetkých svojich

troch synov. Ja som mal
len jedného...
Už tisíckrát som chcel
odpustiť tomu človeku,
tisíckrát som si myslel, že
by som to mal urobiť.
Azda som mu aj odpustil,
ale potrebujem to urobiť
stále znova. Aj teraz.
Modli sa za mňa. A choď

opatrne, Jozef. Už mi zostala len dcéra.
Ivan.
Jozef sa otočil a uvidel odchádzajúce
policajné auto. Sledoval ho, kým nezmizlo
za zákrutou. O 15 minút nato sa aj on vydal
na cestu. Šiel pomaly a celou cestou prosil o
odpustenie. Keď prišiel domov, objal
manželku a deti.
Život je vzácny. Vážme si ho. Jazdite
bezpečne a opatrne.

(Anna Sabolová, ml.)
Zdroj: Každý má šancu, Marcela a Stanislav Bielikovci 
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Saleziáni ponúkajú krížovú cestu s
Titusom Zemanom a mučeníkmi
totality

Bratislava 24. marca (TK KBS) Ku

katechézam, modlitbe deviatnika a
modlitbe za svätorečenie Titusa Zemana
saleziáni teraz ponúkajú aj modlitbu
krížovej cesty. Jej texty približujú nielen
obetu mučeníka Titusa Zemana,
budúceho blahoslaveného, ale aj trinásť
ďalších príbehov utrpenia z obdobia
totalitného režimu. Táto „Krížová cesta –
mučeníci totality“ je vhodnou pomocou
pre intenzívne prežívanie pôstneho
obdobia. Možno ju nájsť na webstránke
tituszeman.sk v sekcii Materiály.

Meditácie ku zastaveniam krížovej cesty
obsahujú okrem príbehu Titusa Zemana,
či saleziánov Ernesta Macáka a Štefana
Sandtnera, aj príbeh blahoslaveného
biskupa Pavla Gojdiča, no i niekoľkých
doteraz menej známych slovenských
osobností. „Sú tam postavy z našich
dejín, našich ľudí, ktorí svoju vieru
prežívali s Kristom a z neho čerpali silu, a
to je veľká pomoc aj pre nás, ako
môžeme z modlitby krížovej cesty brať
silu do všedného dňa, do toho čo
prežívame,“ uviedol provinciál
saleziánov na Jozef Ižold SDB.

Katedrálu v Carpi slávnostne otvorili po
piatich rokoch od zemetrasenia 

Taliansko 27. marca (RV) „Zemetrasenie

môže zasiahnuť a zraniť, ale nemôže poraziť a
zničiť. Môže poškodiť a otriasť zemou, ale
nemôže rozvrátiť a zničiť komunitu, ktorá sa
snaží znovu ožiť.“ Týmito slovami sa na
včerajšej slávnosti znovu otvorenia Katedrály
Nanebovstúpenia Panny Márie v Carpi
prihovoril veriacim vatikánsky štátny sekretár
kard. Pietro Parolin. Chrám opäť otvorili po
zemetrasení, ktoré taliansky región postihlo
pred piatimi rokmi. Stalo sa tak len týždeň
pred návštevou pápeža Františka, ktorý na
sever Talianska zavíta už túto nedeľu 2. apríla.

„Zemetrasenie,“ pokračoval ďalej v Carpi
kardinál Parolin, „tak ako ďalšie drámy, ktoré
môžu otriasť spoločnosťou, nemajú posledné
slovo“. S Božou pomocou „a s pracovitosťou a
odvahou sa môže život znovu postaviť na
nohy“. Na otvorení katedrály sa zúčastnil aj
predseda Konferencie biskupov Talianska
kardinál Angelo Bagnasco. Udalosť nazval
„slávnostným a dojemným momentom, ktorý
završuje obdobie únavy, nádejí, úzkostí a
obrovskej práce“. 

(dodala Anna Sabolová, ml.)
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vedenie modlitieb pred sv. omšami: V týždni 9.4.-15.4. vedie modlitby pred sv. omšami p.
Mária Feníková.  

Nácvik detského zboru: Nácvik detského speváckeho zboru na budúcu sobotu 8.4. v

pastoračnom centre bude klasicky o 1330. Všetky decká sú srdečne pozvané. 

Predveľkonočná sv. spoveď: V tomto týždni bude u nás predveľkonočná sv. spoveď klasicky

vo štvrtok a v sobotu a v klasických časoch. Vo štvrtok od 1500 do 1730 a v sobotu od 900 do

1200. Prosím opäť o dobrú prípravu na sv. spoveď ako aj trpezlivosť pri čakaní. Sv. prijímanie
sa bude podávať každých 45 minút a prestávka kňazov bude vždy v polovici času spovedania,
čiže po 1,5 hod.

Procesia s palmovými ratolesťami: Chcem vás všetkých pozvať na Kvetnú nedeľu na procesiu

s palmovými ratolesťami zo starého do nového kostola. Tento sprievod by začínal o 945 pri
starom kostole a spolu by sme prešli do nového, kde by bolo požehnanie palmových ratolestí
alebo bahniatok. Všetko je to na pamiatku Ježišovho slávnostného vstupu do Jeruzalema pred
jeho umučením. Ak si môžete zadovážiť palmové ratolesti, bolo by to super, ak nie, tak aspoň

bahniatka. Neišlo by sa jedine v prípade dažďa a vtedy by všetko začínalo o 1000 tu v novom
kostole.
Rozpis lektorov na ďalšie tri mesiace: Chcem poprosiť všetkých lektorov, aby si vyzdvihli
rozpis čítaní zo stolíka vo vestibule na ďalšie tri mesiace. 

Rozpis lektorov:
Kvetná nedeľa: 8.00 hod. - rod. Nutárova, 10.00 hod. - rod. Musákova, 18.30 hod. - rod.
Grominova. 

Kontakty
V prípade akejkoľvek potreby alebo nutnosti zaopatrenia je možné volať na nasledovné

telefónne čísla:
Marek Kunder, farár - 0915 947 309;

Anton Tatarko, kaplán - 0905 514 699;
Pevná linka na faru - 057 4426 286.
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PPONdelOKONdelOK 03.04.201703.04.2017 Sv. omša: 1830 (K+T) 

Poklona Sv. Oltárnej: 1915

uu TOROKTOROK 04.04.201704.04.2017 Sv. omša: 630 (T+K) 

SS TRedATRedA 05.04.201705.04.2017 Sv. omša: 800 (T) kostol JaA

Krížová cesta:                      1800

Sv. omša: 1830 (K) detská

ŠŠ TvRTOKTvRTOK 06.04.201706.04.2017 Predveľkonočná spoveď: 1500 - 1730

Poklona Sv. Oltárnej: 1730

Sv. omša: 1830 (T+K) 

PP iATOKiATOK 07.04.201707.04.2017
1. piatok v mesiaci k úcte BSJ 

Sv. omša: 630 (T) kostol JaA

Krížová cesta:                      1730

Sv. omša: 1800 (K) mládežnícka

SS ObOTAObOTA 08.04.201708.04.2017 Predveľkonočná spoveď: 900 - 1200

Sv. omša: 1830 (T) - z nedele

NN edeľAedeľA 09.04.201709.04.2017

KVETNÁ NEDEĽA ČIŽE NEDEĽA

UTRPENIA PÁNA

Sv. omša: 800 (T)

Sprievod s ratolesťami: 945

Sv. omša: 1000 (K) 

Krížová cesta: 1430

Sv. omša: 1830 (K) kostol JaA

liTuRGiCKýliTuRGiCKý PROGRAMPROGRAM OdOd 03.04.2017 03.04.2017 dOdO 09.04.201709.04.2017

“Nejestvuje iný spôsob, ako zabudnúť na čas, len dobre ho využiť.” (Charles Baudelaire)
“Ak vládneš nad okamihom, vládneš nad životom.” (Marie von Ebner-Eschenbachová)


