
  
„Na púšti pripravte cestu Pánovi, vyrovnajte na pustatine 

chodník nášmu Bohu ...“ 
(Iz 40,3) 

 

Sv. Ján Krstiteľ volá na púšti: „Pripravte cestu Pánovi, vyrovnajte mu chodníky! Každá dolina sa 

vyplní a každý vrch a kopec sa zníži…“ Tou púšťou môže byť aj náš individuálny život. A tými kopcami 

a dolinami zase extrémy v našom živote, ktoré nám bránia naplno žiť vyvážený ľudský život. Keďže 

čas adventu je tým najvhodnejším časom na vyrovnanie si svojho života, skúsme pouvažovať o tom, 

ako to urobiť. Pápež František v príhovore mladým 

v Košiciach povedal: „Keď sme sklesnutí - pretože 

každý v živote je občas trochu na dne, všetci to 

poznáme – a keď sme na dne, čo môžeme robiť? 

Existuje spoľahlivý prostriedok, ktorý nám pomôže 

znova vstať a tou je svätá spoveď. Ak sa vás opýtam: 

„Na čo myslíte, keď sa idete spovedať?“ Som si 

takmer istý odpoveďou: „Na hriechy“. Ale  pýtam sa 

vás, sú hriechy skutočne centrom spovede? Boh 

chce, aby si sa k nemu priblížil tým, že budeš myslieť 

na seba, na svoje hriechy, alebo na neho? Čo chce Boh?  Priviesť ťa bližšie k nemu alebo k tvojim 

hriechom? Čo je centrom? Hriechy alebo Otec, ktorý odpúšťa všetky hriechy? 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!“ Chcel by som vám ponúknuť  tri body: o spytovaní svedomia, o vyznaní hriechov 

a o vyrovnaní sa so svojím životom smerom do budúcnosti. Sústreďme sa teda spoločne, čo by taký 

kajúci dialóg mal obsahovať, aby bol dobrý a aby bol obohatením pre náš duchovný život. 

Nasledujúce kroky môžu byť súčasťou aspoň našej prípravy na spoveď. 

I. Vzdávanie chvály a vďaky Bohu 

Toto by malo byť naším zvykom aj pri každodennom spytovaní svedomia. Uvedomovanie si Božej 

lásky a Božej prítomnosti v našom živote je nevyhnutné na to, aby sme správne pochopili aj svoj 

hriech. Boh ma stvoril, chcel ma tu mať, chcel ma mať presne takého, akým som, má so mnou svoje 
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plány, vedie ma, neustále sa o mňa stará… Všetko je darom, a tak za všetko treba ďakovať „Bohu 

Otcovi v mene nášho Pána Ježiša Krista“ (Ef 5, 20). Prípravu na spoveď môžeme začať poďakovaním 

Bohu za všetky dary v poslednej dobe: Čo bolo pre mňa v posledných dňoch, týždňoch, mesiacoch 

mimoriadnym prejavom Božej milosti, za ktorú mu chcem teraz poďakovať? Treba vychádzať z 

konkrétnych vnútorných zážitkov, vonkajších situácií, udalostí, vzťahov k blížnym, ktoré boli pre mňa 

zdrojom zvláštnej radosti. Prežíval som ich s vďačnosťou ako Božie dary? Človeku malej viery hrozí 

buď postoj domýšľavosti, ktorý ho presviedča, že za všetko ďakuje len sebe, alebo postoj naivity, 

ktorý mu hovorí, že všetko sa deje samo. Veriaci človek vie, že bez Boha nemôže vykonať nič. Často 

je v nás množstvo nespokojnosti so svojím životom. Pohŕdame sebou samými. Pozeráme len na iných 

so závisťou, že oni majú všetko. A oni často robia to isté. Pokušenie zlého sa začína obyčajne 

tvrdením: keby si bol v inej situácii, bol by si šťastnejší, keby si bol na inom mieste, bolo by to lepšie. 

Vo väčšine prípadov to nie je pravda. Ďakovať Bohu znamená prijímať s pokojom v srdci svoje miesto 

na svete. Ďakovať Bohu znamená byť spokojný s takým životom, aký mi dal Boh a s takou situáciou, 

do akej ma postavil.  

II. Vyznanie hriechov 

Zvykli sme si pri spovedi dôkladne vymenovávať zlé skutky a hriechy, ktoré sme spáchali od poslednej 

spovede. Spytovanie svedomia sa však nemôže uspokojiť len s vypočítavaním hriechov, ale musí ísť 

ešte hlbšie. Musí skúmať hĺbku našej viery. Prvá otázka pri spytovaní svedomia by sa mala týkať 

nášho postoja voči Bohu: aké miesto zaujíma Boh v mojom živote? Od neho sa potom odvíja všetko. 

Mám v neho dôveru aj v ťažkostiach a nepríjemnostiach života? Modlievam sa? Snažím sa byť pri 

modlitbe opravdivý? Snažím sa ho milovať? A potom milovať aj svojich blížnych?  

III. Dôveryplné odovzdanie sa do Božej vôle 

Sila sviatosti zmierenia nespočíva ani zďaleka len na ľudskej sile. Sila vôle ešte nikdy nikoho 

neuzdravila a nezmenila. Čím hlbšie prenikáme do svojho vnútra, tým jasnejšie vidíme svoju malosť, 

obmedzenosť a slabosť. Toto poznanie – hoci ťažké a bolestné – nás vedie k snahe čo najúplnejšie 

naorientovať svoj život na toho, ktorý je nekonečne dobrým a milosrdným. Spoliehať sa na Boha 

znamená odpovedať svojou dôverou na jeho dôveru voči nám.  Človek má hlbokú potrebu vyznať sa 

pred niekým druhým v atmosfére dôvery, zbaviť sa ťažoby zla, ktoré sa v ňom nahromadilo, vyjadriť 

svoje nádeje, túžby a bolesti. Preto vidíme, že tam, kde sa prestane praktizovať spoveď, vznikne 

potreba psychológie a psychoanalýzy. Ľudia nachádzajúci sa často v ťažkých situáciách nenachádzajú 

neraz nikoho, komu by sa mohli vyžalovať alebo zdôveriť s tým, čo sa v nich odohráva. Psychológia 

je veľkou pomôckou, môže človeku objasniť veľa z jeho vnútra, ale nemôže ho vyliečiť ani dať mu 

silu, aby dobrovoľne a s odvahou mohol prijať a niesť svoj každodenný osud. Prameňom života a sily 

človeka je totiž vždy jeho Stvoriteľ a Pán. Sviatosť zmierenia poskytuje človeku zvláštny priestor, kde 

môže celkom otvoriť svoje srdce, kde sa môže úplne vyznať zo všetkého, čo ho najviac trápi a bolí. 

Človeka veľmi bolí zlo, ktoré mu spôsobil niekto iný, alebo ktoré on spôsobil niekomu inému. No 

najviac ho bolí a aj najviac trpí, keď ho ľudia obviňujú z niečoho, alebo keď sám seba obviňuje. Toto 

obviňované alebo obviňujúce ľudské srdce môže nájsť pokoj len v Bohu. „Lebo keby nám srdce niečo 

vyčítalo, Boh je väčší ako naše srdce a vie všetko“ (1Jn 3, 19-20). Dokážem sa počas tohtoročného 

adventu otvoriť pre takýto typ kajúcneho dialógu, ktorý by mi pomohol vyrovnať chodníky pre Pána? 



 

OZNAMY: 

• V nasledujúcom týždni Vás pozývam na rorátne sv. omše o 6:00 hod. Každý, kto sa chystá na 

tieto sv. omše, nech si prinesie lampáš.   

• DETI: pozývam v utorok 6.12.2022 a vo štvrtok 15.12.2022 na rorátne sv. omše. Doneste si 

lampáše. Na začiatku sv. omše budú deti spoločne vstupovať do kostola. 

• Vo štvrtok  8.12. 2022 slávime prikázaný sviatok Nepoškvrneného počatia Panny Márie. Sv. 

omše ráno 6:00 hod. a večer 18:00 hod. 

• Deviatnik  hľadania prístrešku pre svätú  rodinu sa budeme modliť  od 15.12. 2022  po rorátnych  

sv. omšiach.   

• Požehnanie a vyslanie koledníkov Dobrej noviny, bude v nedeľu 18.12.2022 o 10:30 hod. 

Koledovať pôjdeme na Narodenie Pána dňa  25. 12. 2022 popoludní od 13:00 hod. Záujemcovia 

nahláste sa v  sakristii  do 18.12.2022. 

• Vianočná svätá spoveď v našej farnosti bude  v utorok 20.12.2022 od 15:00 hod. do sv. omše. 

Spovedať budeme viacerí kňazi. Na sv. spoveď sa dôkladne  pripravte! V Nižnej Šebastovej 

budeme spovedať  na Štvrtú adventnú nedeľu 18.12. 2022 od  14:30 hod. 

• Od tretej Adventnej nedele 18.12.2022 budú k dispozícii na  predaj  vianočné oblátky. Zakúpiť 

si ich môžete v sakristii. Dobrovoľný príspevok za balíček (10 ks) je 2,50 €. Príspevkom podporíte 

výstavbu farskej budovy. Ďakujem všetkým, ktorí boli ochotní zapojiť sa do pečenia oblátok. 

• Chorých pred Vianocami navštívim v  pondelok 19.12.2022 od 8:00 hod. Nahláste ich v sakristii. 

• Zbierka sv. Alžbety činila 411 €, zbierka na charitu bola 892 €. Pán Boh zaplať za Vaše milodary. 

• Počas mesiaca december môžete  prispieť služobníkom v kostole (kňaz, kostolník, kantor).  

Svoj príspevok odovzdajte po sv. omšiach ekonomickej rade v sakristii. Úprimné Pán Boh 

zaplať aj v  týchto časoch za váš príspevok. 

• Arcidiecézna púť do Libanonu po stopách sv. Charbela, Pána Ježiša a sv. Pavla. Bližšie info 

nájdete na výveske. 

Rád by som vás  touto  cestou  poprosil o finančnú 
podporu, ktorá bude potrebná pri výstavbe farskej 

budovy. Druhá nedeľa v mesiaci by bola vyčlenená na 
túto zbierku. 

Ďakujem za vašu podporu a milodary. 
Prispievať  môžete na účet určený na výstavbu  farskej 

budovy: 

IBAN: SK 54 0200 0000 0030 5236 1995 



 

Liturgický program  5.12. – 11.12. 2022 

05.12.2022 Pondelok Roráty 06:00 
Pondelok po 2.adventnej nedeli 

† Pavol Jadviš 

06.12.2022 Utorok Roráty 06:00 
Utorok po 2.adventnej nedeli 

† z rod. Magerovej 

07.12.2022 Streda Roráty 06:00 

Sv. Ambróza, biskupa a učiteľa Cirkvi, 
spomienka 

† Ján, Anna Bajuroví 

08.12.2022 Štvrtok 
Prikázaný 

sviatok 

 
NEPOŠKVRNENÉ POČATIE PANNY MÁRIE, 
SLÁVNOSŤ 

06:00 Za veriacich farnosti 

18:00 ZBP František a Marta 

09.12.2022 Piatok Roráty 06:00 
Piatok po 2.adventnej nedeli 

† Pavlína Semančíková 

10.12.2022 Sobota Roráty 06:00 
Sobota po 2.adventnej nedeli 

† Štefan, Anna, Rudolf 

11.12.2022 Nedeľa - 
 TRETIA ADVENTNÁ NEDEĽA - GAUDETE 

07:30 Za veriacich farnosti 

10:30 ZBP Štefan a Terézia, 60r. manž., Monika, 55r. 
 

Liturgický program  12.12. – 18.12. 2022 

12.12.2022 Pondelok Roráty 06:00 
Pondelok po 3.adventnej nedeli 

† Ján a Júlia 

13.12.2022 Utorok Roráty 06:00 
Sv. Lucie, panny a mučenice, spomienka 

† Metod, Žofia 

14.12.2022 Streda Roráty 06:00 

Sv. Jána z Kríža, kňaza a učiteľa Cirkvi, 
spomienka 

† Hedviga Kresaničová 

15.12.2022 Štvrtok Roráty 06:00 
Štvrtok po 3.adventnej nedeli 

ZBP  rod. Hricišákovej 

16.12.2022 Piatok Roráty 06:00 
Piatok po 3.adventnej nedeli 

† Juraj, Anna Gajdošoví 

17.12.2022 Sobota Roráty 06:00 
Sobota po 3.adventnej nedeli 

ZBP Mária, 40 r. 

18.12.2022 Nedeľa - 

 ŠTVRTÁ ADVENTNÁ NEDEĽA 

07:30 ZBP Ján, 70r. a  Alžbeta, 70r. 

10:30 ZBP Jozef, 50 r. 
 


