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že sa vyspovedám u teba, a preto ťa pozvali ku
mne. A keby som bola začala svätú spoveď svätokrádežami a nie drobnosťami, bola by som
zachránená. Ale potom som už nemala odvahu
vyznať ten zatajený hriech. Som navždy odsúdená, zbytočne sa modlíš za mňa!“ – „Čo je
pre teba teraz najväčším utrpením?“ – spýtal
sa otec Avila. – „To – odpovedala – že tak
ľahko som mohla byť spasená, keby som
bola vyznala iba jeden svoj hriech“. Po
týchto slovách bytosť zmizla, pričom úžasne vykríkla a strašne búchala reťazami.
Hľa, čo čaká dušu, ktorá sa predstaví
pred súd Ježiša Krista zaťažená svätokrádežami!
Drahí bratia, skúmajme tajomstvá
svojich svedomí, a ak tam nájdeme zatajené hriechy, vyznajme ich hneď pri spovedi. Lebo ani pokánie, ani almužny ich
nedokážu zničiť. Jedinou záchranou je tu
iba sviatosť pokánia. Nedovoľte, aby vás
ďalej klamal pekelný duch, ktorý odníma
človeku bázeň a hanbu pred hriechom,
a vracia mu ju až pri spovedi. Zavrhnime
pýchu, ktorá sa bojí pokorenia. Za päť minút hanby – ak sa úprimne obviníme pred
ľútostivým kňazom – uchránime sa večného nešťastia a večnej hanby. Kto za života
zneužíva Božie milosrdenstvo, ten ho nenájde vo chvíli smrti!
K istej chorej zavolali v noci misionára.
Ten jej priamo povedal: „Pani, ste vo vážnom
nebezpečenstve; ak sa dobre nevyspovedáte, tak
pre vaše ťažké hriechy pôjdete do zatratenia“.
– „Je to možné, že ja už zomieram? Áno, je
pravda, že už dlhší čas som sa zle spovedala
a pre hanbu som zatajovala svoje hriechy...“.
V tom momente stratila reč a zomrela;
pravdepodobne išla do zatratenia.
A aká hanba stretne tých, ktorí sa dopúšťali svätokrádeže na Poslednom súde!
Vtedy budú túžiť, aby na nich padli hory,
ktoré by ich mohli zakryť pred očami celého sveta. Čo si myslí taká osoba, ktorá vylúdi rozhrešenie od spovedníka? Či sa jej

nezdá, že počuje akoby z neba hlas, ktorý
napomína kňaza: „Zastav sa, lebo Najdrahšia Krv Spasiteľa volá a dožaduje sa pomsty na
tomto človeku, ktorý sa dopúšťa svätokrádeže.
Nerozhrešuj, lebo ja zavrhujem a preklínam
túto dušu!“ Vy, ktorí sa dopúšťate svätokrádeže – predávate Krista ako vierolomný Judáš! Keď sa s hriechmi blížite k Najsvätejšej sviatosti, spôsobujete Spasiteľovi
novú smrť! Nepočujete, ako On k vám volá
zo svätostánku: „Synu, čakaj, zastav sa, nespôsobuj smrteľný úder svojmu Bohu!“ Istý
otcovrah stále počul okolo seba hlas: „Syn
môj, prečo si ma zadusil, prečo si mi odňal život?“ Podobné výčitky svedomia zakusuje
ten nešťastník, ktorý nehodne prijal Telo
a Krv Pánovu.
Aké poučenie z toho pre nás vyplýva?
Používajme všetky možné prostriedky,
aby naše spovede boli dobré. Nevlúďme
si rozhrešenie, keď sme v akomsi zlozvyku a nemáme úprimný úmysel polepšiť sa.
Nevykonávajme naše spovede náhlivo, nevyberajme slová, ktoré by zahaľovali naše
hriechy a umenšovali ich zlo. K tribunálu
pokánia pristupujme s ľútosťou – s ľútosťou, o ktorú treba Boha vrúcne prosiť. Ak
sme niekoľko rokov ukrývali nejaké hriechy, tak sa vyspovedajme z nich čím skôr,
neberme do úvahy našepkávanie diabla.
Nepredstavujme si, že ich vyznáme neskôr,
alebo že v najhoršom prípade to urobíme
v hodine smrti – lebo vtedy už môže byť
neskoro, lebo vtedy Boh vo svojich nepochopiteľných rozsudkoch nám môže odmietnuť milosť. A keby sme mali ochotu
skrývať hriechy, tak si pomyslime, čo nám
povie na Poslednom súde – aké výčitky
nám bude robiť – ten spovedník, ktorého
sme klamali! Všetko, čo robíme, robme tak,
akoby sme to chceli urobiť v hodine smrti –
vtedy nepoblúdime. Amen.

predaj a servis tlačiarní

Článok spracoval Viktor Baltes
lacné tonery a cartridge

tlač, kopírovanie, väzba

Prešov, ul. Hlavná č. 81 (Oproti Veľkému kostolu), INFO LINKA: 0902 304 518, www.hmprint.sk
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Nie je spoveď ako spoveď (3)
podľa Jána Máriu Vianneya
(Pokračovanie z čísla 44/2015)
Tí, ktorí zatajujú hriechy v spovediach,
sú skutočne nešťastní – nosia predsa v srdciach ukrutného kata. Ľudia, keď si nahovárajú, že pred smrťou si ešte vykonajú
dobrú spoveď a napravia svoje svätokrádeže, klamú sami seba. Sú slepí, lebo si neuvedomujú, že diabol im to nedovolí, že on
bude všetkými spôsobmi tomu prekážať.
Poviem vám príklad, ktorý to ukazuje.
Keď slávny Ján Avila povedal kázeň
v jednom zo španielskych miest, zavolali ho k lôžku ťažko chorého dievčaťa, aby
ho vyspovedal. Matka vychovávala dievča v nábožnosti a vštepovala mu do srdca
vrúcnu nábožnosť k Najsvätejšej Matke –
nábožnosť, ktorou sa sama vyznačovala.
Chorá niekoľko ráz počula vrúcne kázne
Avilu a rozhodla sa pred ním v spovedi
otvoriť svoje svedomie. A skutočne, vyznávala svoje hriechy s takou veľkou ľútosťou
a so slzami, že otec Avila, keď to videl, rozhrešil ju bez akýchkoľvek obáv o jej spásu.
Avšak stalo sa čosi mimoriadne. Braček,
ktorý sprevádzal Otca a počas spovede čakal na neho v druhej izbe, videl čiernu, zarastenú ruku, ktorá držala chorú za hrdlo,
akoby ju chcela zadusiť. Po návrate do kláštora to vyrozprával predstavenému a predstavený to povedal otcovi Avilovi, pričom
mu prikázal, aby išiel ešte raz k chorej a vyzval ju, aby sa ešte raz úprimne vyznala, či
ešte niečo netrápi jej svedomie. S tým istým
spoločníkom sa teda otec Avila vydal na
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cestu, ešte v tú noc, do domu, v ktorom ležala chorá. Keď stáli pri bráne, počuli plač
a nárek. Len čo zaklopali, vybehol k nim
sluha, ktorý im povedal, že chorá zomrela,
že hneď po spovedi stratila reč, upadla do
bezvedomia a nebola v stave prijať Najsvätejšiu Sviatosť.
Vstúpili do vnútra, pozreli na zomrelú,
potom sa vrátili do kláštora a vyrozprávali
všetko predstavenému, ktorý sa nad tým
veľmi trápil. Sám otec Avila sa vybral pred
Najsvätejšiu sviatosť, padol na kolená a začal sa vrúcne modliť, aby milosrdný Boh
uchránil toto nešťastné dievča od večného
zatratenia. Keď sa takto modlil, po krátkej
chvíli počul šramot reťazí. Obrátil sa na tú
stranu, odkiaľ šramot pochádzal, a videl
osobu zakutú od nôh po hlavu železnými
okovami a temnými plameňmi. Otec sa vydesil a spýtal sa tej osoby, kto je. A na svoju
otázku dostal takúto odpoveď: „Som duša
tej nešťastnej dievčiny, ktorú si ráno spovedal
a za ktorú sa teraz zbytočne modlíš. Klamala som svet svojím klamstvom a falošnou nábožnosťou. Po smrti mojej matky sa do mňa
zaľúbil istý mladý človek. Spočiatku som sa
vzpierala jeho naliehaniam, ale nakoniec som
sa poddala jeho vôli. Dopustila som sa ťažkého
hriechu, cítila som strašné výčitky svedomia,
bála som sa zatratenia, ale zlý duch mi nedovolil vyspovedať sa z tohto hriechu, aj napriek
tomu, že som sa často rozhodla, že to urobím.
Bála som sa, že spovedník bude mať o mne zlú
mienku a tak som sa stále svätokrádežne spovedala a nehodne som prijímala Najsvätejšiu
sviatosť. Keď som počula tvoje kázne, ktoré mi
prebodávali srdce ako strely, rozhodla som sa,
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Úmysly sv. omší

5:45 † Jozef, Mária, Miroslav, Lýdia

Po
9.11.

Výročie posviacky
lateránskej baziliky
(sviatok)

6:15 † Anton, Helena
7:00 † Mária (pohrebná)
12:00 † Alexander, Anna
18:00 † Helena (pohrebná)
5:45 ZBP Lukáš

Ut
10.11.

Svätého Leva Veľkého,
pápeža a učiteľa Cirkvi
(spomienka)

6:15 † Mária, Ondrej, Jozef, Júlia,
Anton, Anna
7:00 † Jozef (pohrebná)
12:00 ZBP Anežka (75 r. života)
18:00 Faustínum - združený úmysel
5:45 ZBP bohuznámy

St
11.11.

Svätého Martina z Tours,
biskupa
(spomienka)

6:15 † kňaz Martin
7:00 † Mária (pohrebná)
12:00 † Jozef (1. výročie)
18:00 ZBP Dorota, Maroš, Jakub, Iveta

Svätého Jozafáta,
Št
12.11.

biskupa a mučeníka
(spomienka)

Adorácia spojená s modlitbami
za oslobodenie a uzdravenie po
večernej sv. omši

5:45 ZBP darcu
6:15 ZBP a dar uzdravenia - Eva
7:00 † Karol (1. výročie)
12:00 † Mária, Mária
18:00 † Andrej, Gizela
5:45 † Mária a Štefan Malčekovci

Pi
13.11.

6:15 Za obrátenie Milana

Féria

7:00 † Estera (pohrebná)
12:00 † Ján, Jozef, František
18:00 ZBP celej rod. Sakalovej

So
14.11.

Ne
15.11.

Panny Márie v sobotu
(ľubovoľná spomienka)

5:45 † MUDr. Peter Vojčík
6:15 † Stanislav (pohrebná)
18:00 ZBP Janka (ž)
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Sv. omše: 5:45 (ZBP Štefan a Helena - 50 r. manželstva), 6:30 († Helena - 25.
výr.), 7:45, 10:00 (za obete totalitného režimu - Hanusove dni), 11:30 (ZBP
Pavol, Martina s rod.), 18:00 († Mária, Andrej), Cemjata 10:15

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

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

Milodary:
Na opravu konkatedrály/strechy:
• bohuznámi darcovia: 1 000 €,
100 €, 20 €, 50 €,
• manželia Mikolajovci 100 €,
Magda a Marta 30 €,
• z krstín Ondreja Babinčáka 50 €,
• rodina Gazdová 50 €,
• rod. Jankaninová 200 €.
Ružencové bratstvo pri konkatedrále
venovalo:
• 200 € na opravu strechy,
• 50 € na TV Lux,
• 40 € na rádio Lumen.
Zbierka na opravu strechy činila:
• 4 280 € konkatedrála,
• 78,8 € kalvária.
Za Vaše milodary úprimné Pán Boh
zaplať!
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
Výdaj podielov SSV bude od 19.10.
2015 do 30.11.2015 v čase od 10:00
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 vpravo)
Ponúkame Vám farský nástenný kalendár vo formáte A4 s fotografiami
konkatedrály. Kalendár si môžete
zakúpiť v sákristii konkatedrály a vo
farskej kancelárii za 4.50 €, čím získate pekný kalendár a prispejete k obnove strechy konkatedrály.
Prosíme všetkých veriacich, ktorí sa
chystajú na sv. spoveď, aby sa náležite pripravili dôkladným spytovaním
svedomia, k čomu vám môžu dopomôcť aj rôzne brožúrky o sv. spovedi
a spytovaní svedomia. Prosíme, aby

6.

7.

8.
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ste si ich zadovážili - nájdete ich v predajniach s náboženskou literatúrou. Prosíme, aby ste prípravu na sv. spoveď
nepodceňovali a nenechávali si ju až
tesne pred vyspovedaním sa v kostole. Taktiež vás úctivo prosíme, aby
ste čas sv. spovede neodkladali na
čas tesne pred sviatkami, alebo v prvopiatkovom týždni na prvý piatok.
Vyvarujete sa tak dlhým radom a nervozite počas čakania v rade na sv. spoveď.
Vyspovedať sa môžete každý pracovný deň i v sobotu v určený čas. S úctou
Vaši kňazi.
Prosím všetkých prispievateľov úvodníkov Infolistu, aby nateraz neposielali svoje príspevky, pretože v jednotlivých vydaniach Infolistu sa budeme
venovať praktickým záležitostiam
ohľadne skvalitňovania praktického
a autentického života s Bohom. Preto sa ospravedlňujem všetkým, ktorí
svoje príspevky zaslali, ale neboli uverejnené. Viktor Baltes, kaplán.
Z príležitosti konania Hanusových
dní (nedeľa - 15.11.) bude sv. omšu
o 10:00 hod. celebrovať Mons. Jozef
Jarab - rektor Katolíckej univerzity za
obete totalitného režimu. Srdečne Vás
pozývame.
V kancelárii farského úradu môžete
priebežne nahlasovať úmysly sv. omší
na mesiac január a február 2016.

Pri príležitosti dokončenia strechy p. Ján
Sarossy napísal takúto ďakovnú báseň.

Vďaka
V novom šate chrám zaodetý,
a láska k Bohu vrúcne horí,
modlidba,čo v srdci vzrastá,
upevní nám našu Vieru ...
Vďaka za úsilie mnohým,
i za krivé slová,
Ježiš rozdáva dary všetkým,
čo s láskou v srdci ho nosia ...

