
ĎAKUJEME!

SVÄTÝ OTEC FRANTIŠEK: OBJAŤ KRÍŽ SPOLU S JEŽIŠOM

Slovenskí otcovia biskupi ďakujú všetkým, ktorí svo-
jou pomocou a obetavosťou prispeli k príprave návštevy 
Svätého Otca na Slovensku. Poďakovanie patrí našim 
policajtom a vojakom, hasičom a zdravotníkom a spo-
lu s nimi všetkým príslušníkom zložiek štátu, ktoré sa 
zapojili do realizácie tejto apoštolskej cesty. Ďakujeme 
za ústretovosť prezidentskej kancelárii, vláde Sloven-
skej republiky i miestnym samosprávam. Samozrejme, 
ďakujeme organizátorom, architektom, stavebníkom, 
kňazom, ktorí chystali liturgie, autorom programov aj 
všetkým účinkujúcim. Ďakujeme tým, ktorí sa postara-
li o celú logistiku, ako aj tým, ktorí pomáhali zdravotne hendikepovaným osobám.  
Osobitným spôsobom ďakujeme všetkým dobrovoľníkom a ich koordinátorom, ktorí 
podali nesmierny výkon. Veľmi si všetku túto pomoc vážime a prosíme Pána, aby ju 
štedro odmenil a požehnal. Svätý Otec svojou návštevou Slovenska rozsial mnoho 
dobrých semienok do našej pôdy. Ďakujeme mu za to, a prajeme všetkým, aby sme 
z nich dokázali vypestovať bohatú úrodu pre duchovné dobro celej krajiny. Ešte raz: 
Pán Boh všetkým zaplať a požehnaj!

Sviatosť zmierenia:
Utorok:   Nižný Hrušov   08:00 – 09:00 hod., 17:00 – 18:00 hod.
Streda:    Rakovec n/O     16:00 – 17:00 hod. 
Štvrtok:   Nižný Hrušov   08:00 – 09:00 hod., 17:00 – 18:00 hod.

Spovedanie chorých v piatok od 8:00 hod. Začínam od Rakovca n/O. Chorých, ktorí 
sú pripútaní na lôžko a nemôžu prísť na sv. spoveď do kostola nahláste v sakristii.

Podľa tradície sa v roku 493 zjavil sv. Michal Archanjel talianskemu biskupovi a 
počas zjavenia posvätil jaskyňu. Toto miesto sa stalo známe ako Svätyňa sv. archanjela 
Michala na hore Gargano. Je to jedna z najstarších svätýň zasvätená sv. Michalovi a v 
rannom stredoveku sa stala centrom kresťanských púti. Svätý Michal povedal talian-
skemu biskupovi: “Som archanjel Michal a rozhodol som sa, že budem bdieť na tomto 
mieste na svete a uchovám ho v bezpečí.” Keď prišli neskôr biskup posvätiť jaskyňu, 
sv. Michal Archanjel povedal: “Toto miesto nemusíte vysvätiť, pretože ho posväcujem 
ja svojou prítomnosťou.” Legenda hovorí, že odtlačok nohy v kameni patrí priamo sv. 
Michalovi Archanjelovi. V treťom svedectva sa Peter a Lenka, ktorý zažili v živote kríž, pýtali pápeža Fran-

tiška, ako „povzbudiť mladých ľudí, aby sa nebáli objať kríž“. Objať: to je pekné 
sloveso! Objatie pomáha prekonať strach. Keď sme objatí, získame znova dôveru v 
seba a tiež v život. Nechajme sa teda objať Ježišom. Pretože keď objímeme Ježiša, 
znova dostávame nádej. Nemôžeme objať samotný kríž; bolesť nikoho nespasí. To, 
čo premieňa bolesť, je láska. Kríž teda objímame spolu s Ježišom, nikdy nie sami! Ak 

„Ako povzbudiť mladých ľudí, aby sa nebáli objať kríž?“

- Biskupi Slovenska - 

„Musíte si každý deň nájsť čas na odpočívanie v Pánovi, na modlitbu.
Modlitba je odpočívaním v Bohu“.

- pápež František - 



objímame Ježiša, znovu sa rodí radosť. A Ježišova radosť, v bolesti, sa premieňa na 
pokoj. Drahí mladí, chlapci i dievčatá, želám vám túto radosť, silnejšiu ako čokoľvek 
iné. Prajem vám, aby ste ju zaniesli svojim priateľom. Nie kázne, ale radosť. Prinášaj-
te radosť! Nie slová, ale úsmevy, bratskú blízkosť. Ďakujem vám, že ste ma počúvali 
a prosím vás o poslednú vec: nezabudnite sa za mňa modliť. Ďakujem!

Každý v živote je občas trochu na dne. Keď sme sklesnutí, keď sme na dne, čo 
môžeme robiť? Existuje spoľahlivý prostriedok, ktorý nám pomôže znova vstať. To 
je spoveď. Prostriedok spovede. Petra sa pýtala: „Ako môže mladý človek preko-
nať prekážky na ceste k Božiemu milosrdenstvu?“ Aj tu ide o záležitosť pohľadu, 
pohľadu na to, na čom záleží. Ak sa vás opýtam: „Na čo myslíte, keď sa idete 
spovedať?“, som si takmer istý odpoveďou: „Na hriechy“. Ale sú hriechy skutočne 
centrom spovede? „Nie!“ Boh chce, aby si sa k nemu priblížil tým, že budeš myslieť 
na seba, na svoje hriechy, alebo na neho? Čo chce Boh? Aby priviesť ťa bližšie k 
nemu alebo k tvojim hriechom? Čo chce? „Boh ťa chce priviesť bližšie k nemu!“ Čo 
je centrom, hriechy alebo Otec, ktorý odpúšťa všetky hriechy? Otec. Nechodíme na 
spoveď ako potrestaní, ktorí sa musia pokoriť, ale ako deti, ktoré bežia do Otcovho 
objatia. A Otec nás dvíha v každej situácii, odpúšťa nám každý hriech. Počúvajte 
dobre toto: Boh vždy odpúšťa! Pochopili ste? Boh vždy odpúšťa!

Dám vám malú radu: po každej spovedi nejakú chvíľu zostaňte a zapamätajte 
si odpustenie, ktoré ste dostali. Zachovajte si ten pokoj v srdci, slobodu, ktorú vo 
svojom vnútri cítite. Nie hriechy, ktoré už neexistujú, ale odpustenie, ktoré ti Boh 
dal, pohladenie Boha Otca. V tejto chvíli by som chcel dať kňazom jednu radu: 
povedal by som kňazom, aby sa cítili na mieste Boha Otca, ktorý vždy odpúšťa 
a objíma a prijíma. To si uchovajte, nenechajte si ho ukradnúť. A keď pôjdete 
nabudúce na spoveď, spomeňte si: Dostanem znova to objatie, ktoré mi urobilo 
tak dobre. Nejdem k sudcovi vyrovnať účty, ale k Ježišovi, ktorý ma miluje a 
uzdravuje ma. Dajme v spovedi prvé miesto Bohu. Ak je on hlavnou postavou, 
všetko sa stáva pekným a spoveď je sviatosťou radosti. Áno, radosti: nie strachu 
a súdu, ale radosti. A je dôležité, aby kňazi boli milosrdní. Prosím vás, nikdy nie 
vyzvedaví, nikdy inkvizítorskí, ale bratia, ktorí darujú Otcovo odpustenie, ktorí 
sprevádzajú v tom Otcovom objatí.

Niekto by mohol povedať: „Aj tak sa hanbím, nemôžem prekonať hanbu ísť sa 
spovedať“. Nie je to problém, je to dobrá vec! Niekedy je dobré sa v živote hanbiť. 
Ak sa hanbíš, znamená to, že nesúhlasíš s tým, čo si urobil. Hanba je dobré zname-
nie, ale ako každé znamenie si vyžaduje ísť ďalej. Nebuď väzňom hanby, pretože 
Boh sa za teba nikdy nehanbí. On ťa miluje práve tam, kde sa za seba hanbíš. A 

Vranovský okres je od pondelka 27. 9. 2021 v tzv. červenej zóne, musíme 
aj v kostoloch pristúpiť k obmedzenému režimu:

„ZÁKLAD“ – na sv. omši sa môže zúčastniť každý kto chce, kapacita je 
však obmedzená na 1 osoba na 15 m2. Znamená to pre nás vo farskom kos-
tole 30 veriacich na sv. omši. 

„PRE ZAOČKOVANÝCH“ – druhou možnosťou ktorú v našej farnosti 
využijeme je sv. omša pre zaočkovaných – tejto sv. omše sa môžu zúčastniť 
tí, ktorí sú zaočkovaní – nie je to o uprednostňovaním očkovaných, ale vý-
hodou je, že tam nie sme obmedzení počtom veriacich. 

Upozorňujem, že pri všetkých sv. omšiach je od pondelka povinnosť 
mať v interiéri respirátor. 

Je potrebné mať ale zoznam tých, ktorí sú prítomní na svätej omši (aj 
základ, aj pre zaočkovaných), preto vás prosím, aby ste si pripravili doma 
lístočky s menom, priezviskom a telefónnym číslom a pri vstupe do kostola 
ich vhodili do pripravenej krabice. Ak sa stane, že lístok zabudnete doma, pri 
krabici budú pripravené papiere a pero – pri vstupe do kostola lístok vypíšte 
a vhoďte do krabice. Mám povinnosť tieto lístky archivovať dva týždne, po 
dvoch týždňoch tieto zoznamy zničím. Prosím o trpezlivosť a o modlitby, 
aby sme to všetko zvládli.

Od 18. 9. 2021 až do odvolania o. arcibiskup Bernard Bober udeľuje diš-
penz od povinnosti zúčastniť  sa sv. omše v nedeľu a prikázaný sviatok pre 
veriacich vo farnostiach Košickej arcidiecézy pokiaľ sa nachádzajú podľa 
platného COVID automatu v 1. až 3. stupni ohrozenia a účasť na eucharis-
tickom slávení nie je možná pre limitovaný počet veriacich na bohoslužbe.

SVÄTÝ OTEC FRANTIŠEK: SPOVEĎ JE SVIATOSŤOU RADOSTI
„Ako môže mladý človek prekonať prekážky na ceste k Božiemu milosrdenstvu?“

miluje ťa vždy. Poviem vám jednu vec, ktorá nie je na veľkoplošnej obrazovke. V 
mojej krajine tých bez tváre, ktorí robia všetky druhy zla voláme ľudia bez hanby.

A posledná pochybnosť: „Ale otče, ja nedokážem odpustiť sebe, a preto mi ani 
Boh nemôže odpustiť, lebo vždy padnem do tých istých hriechov“. Ale počúvaj, 
kedy sa Boh urazí? Keď ho ideš prosiť o odpustenie? Nie, nikdy. Boh trpí, keď 
si myslíme, že nám nemôže odpustiť, pretože je to ako keby ste mu povedali: „Si 
slabý v láske!“. Povedať toto Bohu je škaredé! Povedať mu, že „v láske si slabý“. 
Naopak, Boh sa raduje, keď nám odpúšťa, zakaždým. Keď nás zdvihne, verí v nás 
ako prvýkrát, nenechá sa odradiť. My sa necháme odradiť, on nie. Nevidí hrieš-
nikov, ktorých by nálepkoval, ale deti, ktoré miluje. Nevidí pomýlených ľudí, ale 
milované deti; možno zranené, a vtedy má ešte viac súcitu a nehy. A vždy, keď sa 
spovedáme - nikdy na to nezabudnime – je v nebi oslava. Nech je to tak aj na zemi!

-z príhovoru Svätého Otca Františka na stretnutí s mladými v Košiciach-
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