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(Pokračovanie zo strany 1)
predstavený opýtal, vyznal, že je naveky zatratený a žiadal, aby jeho telesné pozostatky
pochovali na neposvätenom mieste. Niekto
povie: „Vari nikto si nedovolí skrývať svoje hriechy a týmto spôsobom sa vystavovať ešte ťažším
výčitkám svedomia“. – Bratia a sestry! Keby
som to mal potvrdiť pod prísahou, neváhal
by som povedať, že tu medzi vami, teraz,
v kostole, je päť zo šiestich takýchto hriešnikov. Presvedčíte sa o tom na Poslednom súde
a spomeniete si na to, čo som vám povedal.
Ako sa môže kresťan od hanby alebo zo
strachu vystavovať takémuto nešťastiu? Priateľ, rozmýšľaj, čo ťa čaká za zatajovanie hriechov! Nemáš odvahu otvoriť svedomie pred
svojím farárom? Ale či je iba on na svete? Či
by si nenašiel iných kňazov, ktorí by ťa s veľkou dobrotou vypočuli pri spovedi? Bojíš sa,
že by si dostal dlhé pokánie? Neboj sa, spovedník ti pomôže; ešte sa bude za teba modliť
a spolu s tebou bude oplakávať tvoj hriech,
aby ti vyprosil hojné Božie zmilovanie. Priateľ, zľutuj sa nad svojou biednou dušou, ktorá
toľko stála Ježiša Krista! Ó, ako veľmi slepí
sú hriešnici, ktorí sa hanbia či boja vyspovedať zo svojich pádov! Načo je také ukrývanie,
keď raz budú tajomstvá srdca odhalené pred
očami celého sveta? Jedným slovom – mohli
by ste sa teraz uchrániť pred strašnou hanbou,
aká vás čaká na Poslednom súde, a svoje peklo
mohli by ste premeniť na večné šťastie. Ach,
k čomu vedie človeka svätokrádež! Nechcel
by som zomrieť v hriechu a nemať sily opustiť
ho! Bože, sužuj týchto nešťastných a zaslepe-

ných ľudí výčitkami svedomia – sužuj ich, aby
im nemohli odolať, aby sa nakoniec obrátili!
Po tretie: Zle vykonané spovede sú aj kvôli nedostatku ľútosti, a preto musíme vrúcne
prosiť Boha o ľútosť. Keď zatajíme hriech,
zakusujeme akýsi vnútorný nepokoj, čosi nás
hryzie ako divý tiger. Ale keď nemáme ľútosť, potom vo svojom zaslepení vôbec tomu
nevenujeme pozornosť. Preto o ľútosť srdca,
ako som už spomenul, treba sa modliť k Bohu.
Kto by si chcel overiť, či mal pri spovedi
správnu ľútosť, najlepšie sa to dozvie, keď
pozerá na to, či zmenil svoj život – či sa už
neoddáva pýche, závisti, lakomstvu, či neklame, či sa umŕtvuje, či miluje čnosť čistoty,
či je horlivý v službe Božej atď. Kto vedome
neuvádza počet ťažkých hriechov, alebo vo
chvíli, keď spovedník mu ukladá pokánie a on
nemá úprimný úmysel ho vykonať – ten sa
zle spovedá. Kto nevie čítať, nech povie spovedníkovi, aby mu nedával pokánie z knižky
– nejakú pobožnosť. Niekedy sú ľudia takí
pyšní, že nevedia čítať, a pokánie, ktoré dostali, nevykonajú. Nemáme sa prečo hanbiť,
len treba otvorene poprosiť o zmenu pokánia.
Často sú zlé spovede preto, že kajúcnik už počas rozhrešenia nemá ochotu napraviť krivdu, ktorú spôsobil blížnemu.
Z toho, čo som povedal, môžete sa už zorientovať, z času na čas sa treba zamyslieť nad
predchádzajúcimi spoveďami, odstrániť a napraviť nedostatky, ktoré sme v nich postrehli.
Výber z kázne sv. Jána Mária Vienneyho
Pokračovanie v nasledujúcom čísle 45/2015
Spracoval Viktor Baltes, kaplán

Odpustky pre duše
zosnulých v očistci

a modlitba na úmysel Svätého Otca (stačí Otčenáš, Zdravas a Sláva). Ďalej vo všeobecnosti
treba vylúčiť akúkoľvek pripútanosť k hriechu, aj k všednému. Tieto odpustky možno
získať od poludnia predchádzajúceho dňa,
až do polnoci určeného dňa. Veriaci, ktorý
nábožne navštívi cintorín a aspoň mysľou sa
pomodlí za zosnulých, môže získať odpustky,
ktoré sa môžu privlastniť iba dušiam v očistci, raz denne od 1. novembra do 8. novembra.
Treba splniť aj ďalšie podmienky. Jedna sv.
spoveď však stačí na všetky odpustky.

Veriaci, ktorý v deň Spomienky na všetkých zosnulých (2.11.) nábožne navštívi
kostol alebo kaplnku a pomodlí sa Modlitbu
Pána (Otče náš) a urobí vyznanie viery (Verím
v Boha), môže získať úplné odpustky, ktoré sa
môžu privlastniť iba dušiam v očistci. Okrem
tohto odpustkového úkonu sa žiada splniť tri
podmienky: sv. spoveď (krátko predtým alebo
potom), sv. prijímanie (najlepšie v ten istý deň)
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Nie je spoveď ako spoveď (2)
podľa Jána Mária Vianneya
Hluchonemý je neraz obrazom kresťana,
ktorý prichádza na spoveď. Nájdu sa ľudia,
ktorí sú hluchí na výčitky svedomia; iní sa
ukazujú nemí, keď sa majú obviniť zo svojich hriechov. A aké je to strašné nešťastie,
keď niekto z hanby alebo zo strachu ukrýva
smrteľný hriech, lebo klame Ježišovi Kristovi, a liek i milosrdenstvo, ktoré Ježiš Kristus
preukazuje tu skrúšeným hriešnikom, on
mení na jed. A predsa mnohí sa pri spovedi
dopúšťajú svätokrádeže. Kiežby tento hriech
bol na svete taký zriedkavý, aké zriedkavé
sú netvory! Kiežby sa moja reč nevzťahovala na nikoho z tých, ktorí sú v kostole! Skutočne – či možno spôsobiť väčšie zneuctenie
Boha a Spasiteľa? Spoveď je vo svätej Cirkvi
najcennejšou inštitúciou – mohli by to dosvedčiť tak blahoslavení v nebi, ako i naveky
odsúdení v pekle. Tí prví sú spasení prevážne preto, že hodne pristupovali k sviatosti
pokánia, druhí zahynuli naveky, lebo sa
alebo nespovedali, alebo sa zle spovedali.
Z akých dôvodov sú zlé spovede?
Po prvé: Preto, že niekedy si nevykonáme
dobré spytovanie svedomia. Hlbiny svojho srdca treba skúmať so svetlom a s váhou
v ruke, nemožno pred sebou nič ukrývať, tak
ako sa nič neukryje na Poslednom súde. Neraz
v nás svedomie stená a hovorí: „Zmiluj sa nado
mnou a vytrhni ma z tejto strašnej priepasti! Či
mám byť navždy odlúčený od Boha a nikdy Ho nevidieť? Aké je to strašné nešťastie!“ Kto sa zriedkavejšie spovedá, ten nech venuje spytovaniu svedomia dlhší čas, nech si vykoná toto
spytovanie po modlitbe k Duchu Svätému
a nech sa najskôr zverí Najsvätejšej Matke. Bolo
by dobre, keby - s úmyslom vyprosiť si milosť

ročník: XXV.

VŠETKÝCH SVÄTÝCH - B
dobrej spovede - zúčastnil sa na svätej omši,
vykonal nejaký dobrý skutok, aby sa umŕtvoval v jedení a spaní. Odporúča sa zopakovať
si niekoľkokrát v mysli hriechy tak, aby sme
si ich zapamätali. Ak si niekto pred prijatím
Najsvätejšej oltárnej sviatosti spomenie nejaký smrteľný hriech, nech nepristupuje k Pánovmu stolu, ak naň zabudol z vlastnej viny.
Po druhé: Počas spovede sa treba z hriechov
obviniť dôkladne, hoci je to ľudskej prirodzenosti, ktorá je plná pýchy, ťažké. Okrem hriechu treba uviesť, koľkokrát sme ho spáchali
a aké sú priťažujúce okolnosti. Tu veľmi klame
kajúcnika zlý duch, ktorý mu káže hľadať alebo láskavého spovedníka, alebo ho nahovára,
aby zatajil hriechy a klame úbožiaka nádejou,
že sa neskôr vyspovedá lepšie. Do tejto pasce
už chytil diabol mnoho duší, pričom ich zahubil naveky. Lebo následkom svätokrádežnej spovede je zaslepenie a zatvrdnutosť srdca, ktoré neopúšťajú človeka neraz až do smrti.
Na dôkaz toho by sme mohli uviesť mnoho
odstrašujúcich príkladov svätých misionárov. Následkom svätokrádeže strácame Božiu
milosť, satan silnejšie ovláda dušu, stráca sa
bázeň Božia a na tých, ktorí páchajú svätokrádež, sa plní hrozba Spasiteľa: Budete ma hľadať
(...), ale zomriete vo svojich hriechoch (Jn 8, 21).
Zvlášť hriechy proti čistote bývajú dôvodom zlých spovedí. Istého rehoľníka považovali za vzor dokonalosti a keď zomrel, mal
povesť svätca. A predsa sa ukázalo, že išiel
do zatratenia preto, že sa hanbil vyspovedať z nečistej myšlienky. Nič mu nepomohlo
prísne pokánie, modlitby umŕtvovania. Na
druhý deň po pohrebe v kostole sluha hneď
ráno videl, že telo leží vonku. Tento zjav
sa opakoval niekoľko ráz. Nakoniec počas
slávnostného exorcizmu zomrelý, keď sa ho
(Pokračovanie na strane 4)
Milodar na vydávanie Infolistu: 0.10 €
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Úmysly sv. omší

5:45 Za dar viery pre Marcelu
6:15 † Ján, Pavol, Paľko

Po
2.11.

Všetkých verných
zosnulých
(spomienka)

7:00 ZBP Marta
9:00 Združený úmysel
12:00 † Ján SJ (kňaz)
16:00 † Ján, Mária
18:00 † Danka
5:45 Za dobrodincov nášho chrámu

Ut
3.11.

6:15 † Michal, Terézia, Pavol, Mária

Féria

7:00 † Vojtech (1. výročie)
12:00 † Ján
18:00 † Marta, Anton
5:45 ZBP rod. Tomková

St
4.11.

Svätého Karola Borromea,
biskupa
(spomienka)

6:15 † Jozef, Alžbeta, Anna, Mária, Valent
7:00 † Ján (pohrebná)
12:00 † Anton
18:00 † Anton

Svätého Imricha
Št
5.11.

(ľubovoľná spomienka)
Adorácia spojená s modlitbami
za oslobodenie a uzdravenie po
večernej sv. omši

5:45 † Imrich
6:15 † Ján, Anna, Filip, Cecília
7:00 † Michal (pohrebná)
12:00 † Imrich, Žofia, Félix, Emília, Ján
18:00 † Juraj
5:45 † Mária, Ján

Pi
6.11.

6:15 † z rod. Petruškovej, Grusovej,
Sedlákovej

Féria

7:00 † Terézia (pohrebná)
12:00 ZBP Dávid, Mária
18:00 ZBP Marek - poďakovanie za 25 r.
života

So
7.11.

Ne
8.11.

Panny Márie v sobotu
(ľubovoľná spomienka)

5:45 ZBP Marta
6:15 ZBP Bratstvo sv. ruženca
18:0 ZBP Janka (ž.)

32. NEDEĽA V OBDOBÍ CEZ ROK - ,,B"

Sv. omše: 5:45, 6:30 (ZBP Martin - 60 r. života), 7:45,
10:00 († z rod. Vargovej), 11:30 († Andrej), 18:00 († Ján - 1. výročie),
Cemjata 10:15, Kalvária 16:00,
Kostol Sv. kríža (cintorín) 16:00 hod. (združený úmysel)

Stránkové hodiny v kancelárii Po - Pi 10:00 - 11:30 hod.; 16:00 - 17:30 hod. (piatok len do 17:00). Legenda: †: zosnulý/á/ ZBP: zdravie a Božie požehnanie
Sviatosť zmierenia v konkatedrále sa vysluhuje takto: Po - Pia: ráno 5:45 – 6:55 hod.; obed: 9:55 - 11:55 hod.; večer 17:30 – 17:55 hod.
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Oznamy

1.

Túto nedeľu 1.11.2015 sa po všetkých
sv. omšiach uskutoční zbierka na
opravu strechy konkatedrály.

2.

Milodary na opravu konkatedrály /
strechy:
• bohuznámi darcovia: 10 €, 5 €,
100 €, 100 €, 100 €, 100 €, 50 €,
50 €, 50 €, 50 €, 50 €, 50 €, 20 €,
100 €, 100 €
• bohuznámy Milan 200 €
Za Vaše milodary úprimné Pán Boh
zaplať!

3.

Klub kresťanských pedagógov pozýva
svojich členov a sympatizantov na
novembrové stretnutie, ktoré bude vo
štvrtok, dňa 12. 11. 2015. Stretneme sa
v Charitnom dome Františka Majocha
vo Veľkom Šariši. Zúčastníme sa na
sv. omši o 15:00 hod., po nej bude
beseda s kňazmi. Výbor KKP

4.

Výdaj podielov SSV bude od 19.10.
2015 do 30.11.2015 v čase od 10:00
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hod. do 11:30 hod., a od 12:30 hod. do
14:30 hod. v mládežníckej miestnosti
na fare (vstup z Hlavnej ul. - za
presklennými dverami smerom na dvor,
dvere v pravo)
5.

Stretnutie rodičov prvoprijímajúcich
detí a katechéza sa uskutoční v stredu
4. 11. 2015 o 19:00 v konkatedrále.

Ján Sarossy

Úzkosť srdca

Mlčí - a pozerá sa na hrob,
myšlienkami je v minulosti,
i spomína na slová, ktoré vyriekol,
keby mohol, tak to zoberie späť ...
Úzkosť mu prešla srdcom,
domýšľa, že nič sa nestalo, ale sviečka, ktorá horela, zhasla ...
Zavzlykal a tajne si utrel slzu,
chryzantémy, ktoré doniesol, postrčil,
poobzeral sa
a s pokojnou dušou odišiel ...

V dňoch 1. - 8. novembra 2015 budeme sláviť Dušičkový týždeň.
Aj v tomto roku máte možnosť formou združeného úmyslu v kancelárii fary
nahlásiť úmysly sv. omší za vašich zosnulých.
V Konkatedrále sv. Mikuláša budú sv. omše za zosnulých slávené nasledovne:
• 1. novembra o 7:45 hod.
• 2. novembra o 9:00 hod.
V Kostole Sv. kríža (na cintoríne) budú sv. omše slávené v čase od 1. do 8. novembra
o 16:00 hod.
Na cintoríne začne duchovný program počas týchto dní takto:
• 15:00 hod. - Korunka Božieho milosrdenstva
• 15:20 hod. - Modlitba sv. ruženca za zosnulých
• 16:00 hod. - Sv. omša
Úmysly môžete nahlasovať v kancelárii farského úradu a pred samotnými sv.
omšami na cintoríne. Úmysly týchto modlitieb a sv. omší sú slúžené za duše v očistci,
na vaše úmysly, ktoré predkladáte formou združeného úmyslu, i za tie duše, na ktoré
si nik nespomína, a za tie duše, ktoré najviac potrebujú Božie milosrdenstvo.
Týždenník Rímskokatolíckej farnosti sv. Mikuláša v Prešove - konkatedrála,
pre vnútornú potrebu vydáva RKFÚ: Hlavná 81, 080 01 Prešov
Zodpovedný za vydanie: Viktor Baltes, kaplán s kolektívom redakcie. Grafická úprava: Michal Vrábel.
Prijímanie príspevkov na E-mail: presov@rimkat.sk; Infolist nájdete aj na www.presov.rimkat.sk
Finančné príspevky na podporu života farnosti možno posielať na účet: 4008008582/7500

