
Liturgický program od 10. decembra 2012 -do 16. decembra 2012 
Deň Čas a miesto Úmysel 

 
 

Pondelok 
10.12. 

Vyšná Rybnica 
8.00 - sv. liturgia 

 

Vyšné Remety 
16.30 - sv. liturgia  

 
 
 
 

+ Mária Kinclová  

Utorok 

11.12. 

  

 

Streda 
12.12. 

 

Vyšné Remety                                  
17.00 - sv. liturgia 

 
 

+ Ján Kobielka 

 

Štvrtok 

13.12. 

 

Vyšné Remety                                  
17.00 - sv. liturgia  

 
 

+ Irena 

 
 
 

Piatok 
14.12. 

 

Vyšné Remety 
16.00 - sv. liturgia  

 

Vyšná Rybnica 
17.00 - sv. liturgia s prípravou  
           detí na 1. sv. prijímanie 

 

+ Zuzana, Ján 
   rod. Jakubová 
 
 
 

Sobota 
15.12. 

Vyšná Rybnica 
8.00 - sv. liturgia 

 

+ Ján 

 
 
 
 
 
 
 

Nedeľa 
16.12. 

 

Nedeľa svätých praotcov 
/zbierka na fond bohoslovcov/ 

 

Vyšné Remety 
9.00 - sv. liturgia  

15.00 - 16.00 – predvianočná 
                  sv. spoveď 

 

Vyšná Rybnica 
10.30 - sv. liturgia 

16.00 – 16.45  – predvianočná    
                    sv. spoveď 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

* za veriacich z farnosti 
 

 

POKOJ VÁM  
______________________________________________________                                                                       

Roč.6, číslo 48.                                Farský týždenník pre farnosť  Vyšná Rybnica 

 

Predvianočná svätá spoveď 
 

„Alebo pohŕdaš bohatstvom jeho láskavosti, trpezlivosti a zhovievavosti a 
nevieš, že Božia láskavosť ťa chce priviesť k pokániu?“ (Rim 2, 4) 
        Nie často pokladáme pokánie za láskavý dar od Pána. Mnohí z nás by 
pravdepodobne prirovnali spoveď k návšteve zubára – je nevyhnutným zlom, 
ktoré nás ochráni pred tým, aby sme sa neskôr nedostali do problémov. A to 
nie je veľmi dobré! Sviatosť zmierenia je jedným z najmocnejších spôsobov, 
akým môžeme zažiť hĺbku Božej lásky. Nie je nič oslobodzujúcejšie, ako sa 
pred všemohúcim Bohom zbaviť ťažkého bremena a vedieť, že sa nám 
prihovorí slovami milosrdenstva a útechy, nie slovami odsúdenia a odmietnutia. 
      Svätý Ján Vianney, kňaz, ktorý v devätnástom storočí zmenil francúzsku 
dedinku Ars tým, že celé hodiny strávil v spovednici a počúval vyznania 
hriechov, povedal: „Moje deti, nedokážeme pochopiť Božiu dobrotu k nám, 
ktorá je ukrytá v tejto nádhernej sviatosti pokánia. Ak by sme mali možnosť 
poprosiť Pána o jednu jedinú láskavosť, nikdy by sme sa neodvážili poprosiť si 
toto. Ale on predvídal našu slabosť a našu nestálosť... a jeho láska ho viedla k 
tomu, že urobil niečo, o čo by sme sa nikdy neodvážili prosiť.“ 
      Svätý Augustín, ktorý sa zúfalo snažil nasýtiť všetkým, čo tento svet 
ponúkal, nachádzal stále väčšiu a väčšiu prázdnotu. Až raz precitol a uvedomil 
si, že iba Boh dokáže naplniť jeho prázdnotu. Po rokoch, keď vravel: „Dnes nie, 
Pane,“ prosil o milosrdenstvo – a bol vypočutý! Bez podmienok. Boh zmyl v tú 
chvíľu všetky jeho hriechy a Augustín sa stal novým stvorením. 
      A čo ty? Obávaš sa, čo nastane po tom, ako vyznáš svoje hriechy? Neboj 
sa! Tvoj Otec je plný pochopenia a milosrdenstva. Je plný milostí, ktoré ti majú 
pomôcť. Nikdy sa to nezmení. Dnes si naplánuj, kedy pôjdeš na spoveď. Pros 
Svätého Ducha, aby ti pomohol, a preskúmaj svoje srdce – a nie iba tak 
povrchne. Objav korene svojich hriechov, aby si mohol byť od nich oslobodený. 
A keď potom budeš počuť slová rozhrešenia, vedz, že môžeš ísť v úplnom 
pokoji s absolútne slobodným svedomím! 

 

Otče, ukáž mi svoje milosrdenstvo a lásku! Chcem byť oslobodený od 
hriechov, aby som ťa mohol dnes plne nasledovať. 

 



Čo by som mal vedieť o spovedi? 

Teologické východisko 
Hriech je zlo, ktorým sa prehrešujeme proti Bohu, ale aj proti človeku. Sily zla a 
dobra sú veľmi poprepájané a tak skúsenosti ukazujú, že niet zla, ktoré by nemalo 
dopad na celé ľudstvo, rovnako ako niet dobra, ktoré by nepovznášalo celé 
ľudstvo. Preto ak sa človek dopustí zla, ubližuje tým celému ľudstvu, a v prvom 
rade Cirkvi. Predpokladom odpustenia prehrešku je, prirodzene, ľútosť. Ľútosť 
potom vedie k odproseniu a vyznaniu hriechu. Keby hriech bol prehreškom iba 
proti Bohu, stačilo by na to oľutovanie v srdci človeka. Pretože však je zločinom aj 
proti ľudstvu, Cirkev žiada aj vyznanie pred zástupcom Cirkvi, čím sa realizuje aj 
zmierenie s Cirkvou. 

Aké sú iné pomenovania tejto sviatosti? 
Sviatosť zmierenia sa volá aj sviatosť svätej spovede, sviatosť pokánia, sviatosť 
odpustenia, sviatosť obrátenia. 
 
Kto, kedy a na čo ustanovil túto sviatosť? 
Tak, ako všetky ostatné, aj túto sviatosť ustanovil Ježiš. Stalo sa to v deň jeho 
vzkriesenia. Prišiel k apoštolom (teda k prvým biskupom a kňazom svojej Cirkvi) a 
dal im moc Ducha Svätého, aby mohli odpúšťať hriechy v Božom mene: „Prijmite 
Ducha Svätého. Komu hriechy odpustite, budú mu odpustené, a komu ich 
zadržíte, budú mu zadržané. (porov. Evanjelium podľa Jána). Je jasné, že hriechy, 
aj dedičný, aj osobné, odpúšťa Boh vo sviatosti krstu. Ale pretože človek 
neprestáva byť náchylný na hriech aj po krste,Ježiš ustanovil túto sviatosť ako 
prostriedok Božieho odpúšťania tým, ktorí už boli pokrstení, a predsa budú 
hriešnikmi až do konca svojho života. 
 
Aký je rozdiel medzi hriechom „všedným" a „smrteľným"? 
Pre spáchanie „smrteľného“ hriechu sú potrebné tri podmienky: 1) vážna vec z 
hľadiska učenia Kristovej Cirkvi, 2) plné vedomie, 3) uvážený súhlas. Ak by 
chýbala čo len jedna z týchto podmienok, hriech je „všedný". „Smrteľný" hriech nás 
zbavuje posväcujúcej milosti, ničí v nás Božiu lásku a, ak ho neoľutujeme, vedie 
nás do večného zatratenia (do pekla). 
 
Ako často sa máme spovedať ? 
Aspoň 1 krát do roka, a to aj vtedy, keby nemal „smrteľný" hriech. Toto prikazujú 
„pastieri" Cirkvi (pápež a biskupi) členom Katolíckej cirkvi. Je samozrejmé, že 
rozumný kresťan, keď spácha „smrteľný“ hriech, nebude čakať na výročnú spoveď, 
napr. pred sviatkami, lebo sa jej nemusí dožiť. Beží na sv. spoveď okamžite, aby 
nežil v nemilosti a mohol pristupovať ku sv. prijímaniu. „Všedné“ hriechy nám Boh 

odpúšťa aj mimo sv. spovede. Je však veľmi užitočné spovedať sa aj zo 
„všedných" hriechov (napr. mesačne pred prvým piatkom), lebo nám to pomáha 
formovať svoje svedomie, nechať sa liečiť Kristom a robiť pokroky v kresťanskom 
živote. 
 
Môže kňaz prezradiť obsah spovede nejakej konkrétnej osoby? 
Nesmie, a to za žiadnych okolností. Spovedné tajomstvo je nedotknuteľné. Keby 
ho spovedník porušil, okrem toho, že spácha „smrteľný“ hriech, by bol automaticky 
postihnutý prísnym cirkevným trestom exkomunikácie. Sú známe prípady, keď 
kňazi zaplatili aj svojim životom za vernosť požiadavke spovedného tajomstva. 
 

Ktoré sú podstatné prvky sviatosti zmierenia? 
1.    Spytovanie svedomia 
2.    Ľútosť 
3.    Predsavzatie zmeny 
4.    Vyznanie hriechov pred kňazom 
5.    Rozhrešenie 
6.    Vykonanie zadosťučinenia uloženého spovedníkom 
 
Kedy má spovedník povinnosť odmietnuť udelenie rozhrešenia? 
Vtedy, keď si je istý. že kajúcnik nespĺňa dôležité podmienky pre odpustenie: 
nevyznáva hriechy alebo neľutuje, že sa dopustil „smrteľného“ hriechu, nechce sa 
ho vzdať alebo nechce prijať zadosťučinenie (uloženú „pokutu“). 
Ktorá spoveď je neplatná, svätokrádežná? 
Rozhrešenie, ktoré kňaz dá, nemusí byť vždy platné. Spovedník verí kajúcnikovi. 
Nechá sa aj oklamať. Boh však vidí do svedomia. Neúprimná spoveď je 
svätokrádežná. Keby kajúcnik zámerne nevyznal nejaký „smrteľný" hriech, alebo aj 
počet „smrteľných“ hriechov, nebude mať odpustené ani to, čo vyznal. Takisto ten, 
kto by sa vyznával iba z dobrých skutkov a nie je schopný uznať, že má aspoň 
„všedné“ hriechy. Ďalej ten kto by vyznával namiesto svojich hriechov hriechy 
blížneho. Tiež ten, kto sa nechce obrátiť: napr. nechce začať chodiť v nedeľu do 
chrámu, nechce reštituovať to, čo ukradol, nechce odpustiť svojmu hnevníkovi 
atď., nie je schopný prijať rozhrešenie. Keď aj omylom dostane rozhrešenie, je 
neplatné a spoveď je svätokrádežná. 
 
Ako sa treba poďakovať Bohu po každej sv spovedi? 
Môžeme použiť slová Sv. písma, ale najlepšie je použiť svoje vlastné, napr.: 
„Ježišu, som šťastný, že si mi skrze kňaza odpustil hriechy. Ďakujem ti a velebím 
tvoje milosrdenstvo. Pomáhaj mi, aby som čoraz dokonalejšie miloval teba, seba 
samého aj svojho blížneho. Amen". 



 


