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Pred vstupom do Veľkého týždňa 
sa Svätý Otec František v piatok 
večer 3. apríla prihovoril v päť-
minútovom videoposolstve. Po 

slovách útechy a povzbudenia v mimo-
riadne náročnej situácii pandémie v 
ňom pápež pozýva načerpať vieru a ná-
dej pri slávení posvätných dní.

„Vo zmŕtvychvstalom Ježišovi zvíťazil život 
nad smrťou. Táto veľkonočná viera živí na-
šu nádej. Chcel by som sa o ňu s vami pode-
liť dnes večer. Je to nádej na lepšie časy, v 
ktorých budeme i my lepšími, konečne oslo-
bodení od zla a od tejto pandémie. Je to ná-
dej: nádej nesklame; nie je to ilúzia, je to 
nádej. Vzájomne bok po boku, v láske a tr-
pezlivosti, môžeme si v týchto dňoch pripra-
vovať lepšie časy.“

Plné znenie posolstva Svätého Otca 
pred Veľkým týždňom

Drahí priatelia, dobrý večer!
V tento večer mám možnosť vstúpiť do 
vašich domovov iným spôsobom než zvy-
čajne. Ak mi dovolíte, chcel by som sa s 
vami porozprávať na nejakú chvíľu, v 
tomto čase ťažkostí a utrpenia. Predsta-
vujem si vás vo vašich rodinách, ako pre-
žívate neobvyklý život, aby ste sa vyhli 
nákaze. Myslím na živosť detí a mládeže, 
ktorí nemôžu vychádzať, navštevovať ško-
lu, žiť ich život.
Mám v srdci všetky rodiny, zvlášť tie, kto-
ré majú niekoho zo svojich drahých cho-
rého, alebo sú v žiali nad stratou blízkych 
či už pre koronavírus, alebo iné príčiny. V 
týchto dňoch myslím často na ľudí osa-
melých, pre ktorých je ťažké vyrovnať sa s 
týmito chvíľami. Predovšetkým myslím 
na starých ľudí, ktorí sú mi tak drahí.
Nezabúdam na nikoho z tých, čo sú chorí 
na koronavírus a hospitalizovaní v ne-

 „CARI AMICI, BUONA SERA!“
(DRAHÍ PRIATELIA, DOBRÝ VEČER) 

pokračovanie na zadnej strane

mocniciach. Som si vedomý šľachetnosti 
tých, ktorí sa pri tejto pandémii vystavujú 
ohrozeniu pre opateru chorých alebo za-
bezpečenie základných služieb spoloč-
nosti. Koľkí hrdinovia, dennodenne, v 
každej hodine!
Pamätám aj na mnohých, čo sú v tiesni-
vých ekonomických podmienkach a majú 
obavy o prácu a o budúcnosť. Moja myseľ 
mieri aj k odsúdeným vo väzniciach, ku 
ktorých bolesti sa pridáva aj strach z epi-
démie, o seba samých i o svojich drahých; 
myslím na bezdomovcov, ktorí nemajú 
domov, ktorý by ich chránil.
Je to náročná chvíľa pre všetkých. Pre 
mnohých extrémne náročná. Pápež to 
tiež vie, a týmito slovami chce všetkým 
vyjadriť svoju blízkosť a svoju lásku. 
Snažme sa, ak môžeme, využiť čo najlep-
šie tento čas: buďme šľachetní; pomáhaj-
me tomu, kto je v núdzi v našom okolí; 
vyhľadajme, možno cez telefón alebo so-
ciálne siete, osamelejších ľudí; modlime 
sa k Pánovi za všetkých, ktorí sú skúšaní v 
Taliansku i vo svete. Aj keď sme izolova-
ní, myšlienky a duch môžu dosiahnuť ďa-
leko s kreativitou lásky. Toto je dnes po-
trebné: kreativita lásky.
Budeme naozaj nezvyčajným spôsobom 
sláviť Veľký týždeň, ktorý prejavuje a zhŕ-

ňa posolstvo evanjelia o bezhraničnej Bo-
žej láske. A v tichu našich miest znovu za-
znie evanjelium Veľkej noci. Apoštol 
Pavol hovorí: «Zomrel za všetkých, aby 
aj tí, čo žijú, už nežili pre seba, ale pre to-
ho, ktorý za nich zomrel a vstal z mŕt-
vych» (2 Kor 5,15).

Vo zmŕtvychvstalom Ježišovi zvíťazil 
život nad smrťou. Táto veľkonočná vie-
ra živí našu nádej. Chcel by som sa o 
ňu s vami podeliť dnes večer. Je to ná-
dej na lepšie časy, v ktorých budeme i 
my lepšími, konečne oslobodení od zla 
a od tejto pandémie. Je to nádej: nádej 
nesklame; nie je to ilúzia, je to nádej.
Vzájomne bok po boku, v láske a trpez-
livosti, môžeme si v týchto dňoch pri-
pravovať lepšie časy. Ďakujem vám, že 
ste mi dovolili vstúpiť do vašich domo-
vov. Robte gestá nežnosti voči tomu, 
kto trpí, voči deťom, starým ľuďom. 
Povedzte im, že pápež je im nablízku a 
modlí sa, aby nás Pán všetkých už sko-
ro oslobodil od zla. A vy, modlite sa za 
mňa.
Dobrú chuť k večeri. Do skorého vi-
denia!

Zdroj: vaticannews.va

pokračovanie z titulnej strany

MODLITBA DUCHOVNÉHO SVÄTÉHO 
PRIJÍMANIA PODĽA SV. ALFONZA Z LIGUORI
Sv. Tomáš Akvinský hovorí, že duchovné sväté prijímanie je „vrúcnou túžbou prijať Ježiša a spo-

jiť sa s ním, ako keby sme ho skutočne prijímali“. 

Môj Ježišu, verím, že si v Najsvätejšej oltárnej sviatosti skutočne prítomný. 
Klaniam sa Ti a milujem Ťa nadovšetko. Z lásky k Tebe ľutujem všetky svoje 
hriechy. Sľubujem, že sa budem vyhýbať každej príležitosti ku hriechu. Moja 
duša túži po Tebe, ale keďže Ťa teraz sviatostne nemôžem prijať, príď aspoň 
duchovne so svojou milosťou do môjho srdca. Daj, aby som vždy žil v tvojej 
milosti, a tak plnil Tvoju vôľu. Ty žiješ a kraľuješ na veky vekov. Amen.
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AKO SI VZBUDIŤ DOKONALÚ ĽÚTOSŤ Farské oznamy, liturgický prehľad a úmysly sv. omší (6.4. - 12. 4.) 

  Rímskokatolícka cirkev, farnosť sv. Antona, opáta a pustovníka, Spišská Belá 
 

ÚMYSLY SVÄTÝCH OMŠÍ, ktoré sú zapísané na nasledujúci týždeň, postupne odslúžime 
pri súkromných svätých omšiach. 

POZÝVAME VÁS SLEDOVAŤ ONLINE PRENOSY SVÄTÝCH OMŠÍ A VEĽKONOČNÉHO 
TROJDNIA CEZ YOUTUBE, časy prenosov sú uvedené v tabuľke. 

Vyšlo nové číslo Slova medzi nami na celé veľkonočné obdobie. Stáli odberatelia, ale aj 
noví záujemcovia, si môžu doručenie dohodnúť na čísle 0908 347 967. 

KTO BY NUTNE POTREBOVAL SVIATOSŤ ZMIERENIA, volajte na číslo: 0902 591 534. 

Darovali na kostol v Spišskej Belej: z krstu Sebastiána Šperku 50€, z pohrebu † Žofie 

Molitorisovej 100€. Pán Boh zaplať!  

 

PO 
6.4. 

Pondelok  
Veľkého týždňa 

Spišská 
Belá 

18:30 
 

ž. Daniela 

† Jozef 

Krížová Ves † Emil 

UT 
7.4. 

Utorok 
Veľkého týždňa 

Spišská 
Belá 

18:30 
 

† Anna 

† Juraj 

ST 
8.4. 

Streda 
Veľkého týždňa 

Spišská 
Belá 18:30 

 

† Vojtech 

Krížová Ves † Mária a Michal Fedor 

ŠT 
9.4. 

ZELENÝ ŠTVRTOK  
PÁNOVEJ VEČERE 

Spišská 
Belá 

18:30 
 

Svätá omša na pamiatku 
Pánovej večere 

PIA 
10.4. 

VEĽKÝ PIATOK 
SLÁVENIE UTRPENIA 

A SMRTI PÁNA 

Spišská 
Belá 

8:00 
 
 

16:00 

Ranné chvály 
 

Obrady utrpenia a smrti 
nášho Pána 

SO 
11.4. 

BIELA SOBOTA 
VEĽKONOČNÁ 

VIGÍLIA 

Spišská 
Belá 

8:00 
 
 

20:00 

Ranné chvály 
 

Veľkonočná vigília 
Pánovho zmŕtvychvstania 

NE 
12.4. 

VEĽKONOČNÁ 
NEDEĽA 

NEDEĽA PÁNOVHO 
ZMŔTVYCHVSTANIA 

Spišská 
Belá 9:00 

 

† Milan s rod. 

† Zuzana, Štefan, Jakub, Eduard 

za veriacich 

ž. Štefan Koščák s rod. 

Strážky † Ján 
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„Keď ľútosť pochádza z lásky k Bohu milovanému nadovšetko, volá sa dokonalá (je to ľútosť 
z lásky; lat. caritatis contritio).“ KKC 1452

PRVÝ KROK – Poprosiť Ducha Svätého o pomoc pri konaní dokonalej ľútosti.
Tu prosíme aj o zahnanie myšlienok na seba a sebecké motivácie, o zahnanie strachu pred 
večným zatratením a inými trestami za hriechy. Môžeme tak urobiť napr. takto:
„Duchu Svätý, Ty darca múdrosti a zoslaný Potešiteľ, ktorý ma vedieš odmalička cestou 
viery, prosím, príď ku mne v tento čas a zlom moc mojich súkromných záujmov pri mojej 
snahe vzbudiť si pevnú ľútosť nad mojimi hriechmi. Nedopusť, aby som pomyslel na 
strach zo zatratenia ako na motiváciu svojej ľútosti, ale naopak, pomôž mi vzbudiť si do-
konalú ľútosť, kedy by som pocítil skutočnú skľúčenosť a bolesť duše iba z veľkej lásky k 
Tebe, Bože. Buď, prosím, so mnou, Pane a Bože náš. Amen.“

DRUHÝ KROK– Vzbudenie si lásky k Bohu.
Na pomoc nám prichádza najväčšie prikázanie lásky, ktoré nám Pán zanechal. Nájdeme 
ho v dvanástej kapitole Markovho Evanjelia, verše 28 – 31. Skúsme si ho pomaly, ale hlav-
ne s myšlienkou na lásku k Bohu prečítať:
Tu k nemu pristúpil jeden zo zákonníkov a spýtal sa ho: „Ktoré prikázanie je prvé zo všet-
kých?“ Ježiš odpovedal: „Prvé je toto: »Počuj, Izrael, Pán, náš Boh, je jediný Pán. Milovať 
budeš Pána, svojho Boha, z celého svojho srdca, z celej svojej duše, z celej svojej mysle a 
z celej svojej sily!« Druhé je toto: »Milovať budeš svojho blížneho ako seba samého!« 
Iného, väčšieho prikázania, ako sú tieto, niet.“

TRETÍ KROK – Vzbudenie si ľútosti nad spáchanými hriechmi s rozhodnutím polepšiť sa.
Tento krok predpokladá dve veci. Najskôr si poriadne pospytovať svedomie a zistiť všetky 
hriechy, ktoré sme spravili, a potom ich začať ľutovať. Pospytovať si svedomie – k tomu 
nám dopomôže spytovanie svedomia, ktoré máme v modlitebnej knižke, dnes už aj v apli-
kácii na mobile. Slová ľútosti môžeme použiť tie, ktoré používame pri sviatosti zmierenia. 
Hneď potom si dám predsavzatie, že sa polepším.

ŠTVRTÝ KROK – Pevné rozhodnutie ísť na spoveď hneď, ako to bude možné.
Rozhodnutie pri prvej príležitosti sa vyspovedať patrí k úplnosti dokonalej ľútosti. Totiž 
úkon lásky je vtedy naozajstný a úplný, keď je bez výhrad. Tak aj my chceme pristupovať 
k Bohu bez výhrad, preto aj naše pokánie má byť bezvýhradné. Nemôžeme si teraz v tom-
to čase vzbudiť dokonalú ľútosť, ak nechceme ísť na spoveď hneď, ako to bude možné, ale 
už dopredu chceme spoveď odkladať, napríklad do Vianoc.

PIATY KROK – Záverečné poďakovanie.
Ak sme dosiahli dokonalú ľútosť, je samozrejmé, že za tento dar Bohu aj poďakujeme. Veď 
práve teraz nám Boh naše hriechy odpustil a opäť nás prijal do svojho ovčinca a my sme 
opäť živými údmi Kristovho mystického tela, ktorým je Cirkev. Ak by sme náhle zomreli, 
nemusíme sa báť. Naviazali sme pomocou Ducha Svätého priateľstvo s Bohom, preto sa 
mu treba poďakovať za usmerňovanie, dar rady a sily. Vhodný je na záver záslužný skutok 
ako napr. čítanie Svätého Písma, modlitba Krížovej cesty, pomoc blížnemu a tak podobne.


