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Tvár, ivot a spásne sluby diecézy
(zápisnica farskej synodálnej bunky vo Švošove)
V našej farnosti pracuje synodálna bunka v tomo zloení:
Moderátorka: PaedDr. Daniela Faltinová
Zapisovate¾:Marián Kútnik
Èlenovia : Ing. ¼ubomír Sidor, Ing. Beata Sidorová, Miloslava Stašová,
Terézia Švihoríková, Ing. František Roštek, Anna Rošteková, Pavol Roštek,
Anna Rošteková, Zdenka Kútniková, Marián Kútnik.
V poslednom èísle Hrdoša sme zverejnili podklady na diskusiu k prvej téme, aj
otázky, na ktoré synodálne bunky farností v diecéze odpovedali. Dnes
zverejòujeme odpovede našej SBF ako boliv zápisnici odoslané na sekretariát
synody. Správne porozumieme odpovediam, ak si pozriete otázky definované
v poslednom èísle.

Odpovede na otázky:
1. Veriaci vo farnosti tvoria väèšinu v obci (ideálne zloenie poèet veriacich do
1000), ktorí sa hlásia k Cirkvi.
2.Štatistika: 98 % veriacich hlásiacich sa ku katolíkom, návštevnos
bohosluieb vo ve¾ké sviatky 80 %,v nede¾u viac ako 50%, bene v roku 30 %
veriacich. Prevauje viac praktizujúcich kresanov. Farnos tvorí ivé jadro,
ktoré sa rozvíja vznikom samostatnej farnosti (výstavba kostola) a vznikom
cirkevnej základnej školy s materskou školou. Pri zapájaní sa do cirkevného
ivota prevauje skupina mladých a stredná generácia.

prístup k nemu, spolupráca je obmedzená. Pre skvalitnenie spolupráce
navrhujeme otvorenos a èas pre všetkých. Správca farnosti je vyaený
pracovnými povinnosami na KU a nemôe sa venova naplno farnosti.
13. Veriaci vo farnosti poznajú kòaza aj biskupa a ich pastoraènú
starostlivos, myslíme, e kòaz a biskup pozná aktuálne problémy farnosti,
dá sa poveda, e tento vzah otca biskupa a veriacich je ivý. Oèakávame od
nich podporu cirkevných ustanovizní (cirkevná škola), formaèných podujatí.
17.Úèas laikov na ivote vo farnosti je aktívna. (èítanie pri liturgiách,
spevokol pre mláde a dospelých). Na oivenie navrhujeme duchovnú
obnovu, evanjelizáciu.
19. Farnos sa prejavuje ako rodina. Spôsoby na prehåbenie pút farského
spoloèenstva: By pozorný a vnímavý potreby veriacich.
20.Nevnímame ve¾ké bolesti alebo negatíva vo farnosti, ale na oivenie
farskej rodiny navrhujeme: zvýši aktivitu pastoraèných èinností, v
kompetencii pastoraènej rady ponúknu monosti formácie pre všetky
vekové skupiny (deti, mláde, manelov, starších, miništrantov)
21. Kritériá na hodnotenie farnosti:
- poèet pokrstených za urèité obdobie z narodených detí
- poèet duchovných povolaní
- poèet manelských povolaní

3.Vznik farnosti, vznik a zve¾aïovanie CZŠ s MŠ, spevokoly, posilnenie úradu
pánom kaplánom, zve¾aïovanie interiéru kostola, formovanie detí v CZŠ s
MŠ.

22. Pod¾a zákona lásky hodnotíme farnos ako spoloèenstvo ¾udí, ktorí si
preukazujú úctu a vzájomne si pomáhajú.

4.Závisí to od nás všetkých kòaza, spôsobu ivota, aktivít praktizujúcich
kresanov. Prekáky: strach z prezentovania názorov a následné odmietnutia
zo strany kòaza, rešpekt, lenivos, pohodlie, predsudky, zlá komunikácia.

23. Návrhy na zlepšenie:
- príkladný ivot pod¾a evanjelia
- zaèa zmenou od seba

5.Vytvára formaèné spoloèenstvá - rodín, mladých, detí. Zúèastni sa školení
animátorov, aby sa mohli ïalej odovzdáva skúsenosti a vedenie detí, uèi sa
modli vlastnými slovami detské sv. omše, adorácie.

24.V správaní veriacich prevláda láska a dobro. Prejavuje sa úèasou na
údrbe
a zve¾aïovaní chrámu. V našej farnosti sa spoloèné diela lásky
uskutoènili vznikom farnosti, výstavbou kostola, podporou zaloenia
cirkevnej školy.

6. Veriaci sa nehlásia k Cirkvi pretoe im vyhovuje ¾ahšia cesta bez pravidiel,
zlý príklad nás kresanov „ nekresanom “. Vo všeobecnosti médiami
prezentovaný nesprávny a pomýlený názor na Cirkev. Vnímanie viery ako
folklóru - výchova od rodièov.
7.Osobný príklad, oslovenie a pozvanie.
8.Svätý otec je autorita na celom svete (z Boej milosti som tým, èím som).
Všetkých veriacich stretnutie zo Svätým otcom ve¾mi zasiahlo.
9.Nevedia sa prihlási, nako¾ko nemajú dostatoèné poznatky.
10.Veriaci reagujú k pápeským postojom ve¾mi málo, lebo sa o tieto posolstvá
osobne nezaujímajú, sú pod tlakom spoloènosti a médií, preto v otázkach viery
nemajú ucelený názor a nevedia ich obháji.
11.Chýba jednota, farnos cíti nejednotu v svetských názoroch medzi
predstavite¾mi Cirkvi.
12.Pán farár predstavuje vo farnosti autoritu, preto niektorí ako h¾adajú

25. Prejavuje sa spoloènými zbierkami na charitu, na zve¾adenie
chrámu, na misie,
organizuje sa „Dobrá novina“ koleda s charitatívnym zámerom pomôc
chudobným deom v Afrike.
29. Veriaci sa zapájajú.
30. Sme spokojný s hospodárskou radou. Pôsobenie pastoraènej rady si
predstavujeme nasledovným spôsobom:
- organizovanie duchovných aktivít pre rôzne vekové skupiny (deti, mláde,
rodièov)
- vytvori monosti vzdelávania pre animátorov
- vyuíva a tvori podmienky pre šírenie evanjelizácie
31. Evanjelium najašie preniká ku teenagerom. Skupinu, ktorá je najviac
mimo pastoraèný a evanjelizaèný záujem tvoria ¾udia vo veku od 40
do 50, vzh¾adom na následky socialistickej doby. S touto skupinou sa aj
najašie pracuje.
Pod¾a zápisnice spracoval Peter Olekšák

Námety na diskusiu k druhému okruhu
synodálnej rozpravy

POSVÄCOVANIE IVOTA
1.Povolanie k svätosti ivota: Majú veriaci povedomie povolania k svätosti
ivota? Aká predstava o svätosti prevláda vo vedomí veriacich vo vašej
farnosti? Èo by mohlo prebudi povolanie k svätosti?

ude¾ovanie sv. pomazania v kostole? Ako sa uplatòuje solidárnos veriacich s
chorými a èo navrhujete pre jej skvalitnenie? Neodkladajú veriaci sviatos
pomazania len na „poslednú chví¾u“?

2. Povolanie k láske: Stotoòujú veriaci svätos ivota s uskutoèòovaním
kresanskej lásky? „Pod¾a toho spoznajú všetci, e ste moji uèeníci, ak sa
budete navzájom milova.“ (Jn 13,35) Pod¾a èoho zvyknú ¾udia hodnoti
kvalitu druhých? Prevládajú predsudky, alebo prevláda kritérium lásky?
Ako sa uplatòuje prikázanie o láske k nepriate¾om? Poznajú veriaci podstatu
kresanskej lásky?

7. Boie slovo a homiletická sluba: Bývajú vo farnosti homílie aj v pracovné
dni? Ako ste spokojní s obsahom a formou nede¾ných homílií? (pozri 1DS:
C/2) Èo najviac oèakávate od kázne v nede¾u? Ktoré témy by mali kòazi v
homíliách èastejšie otvára a ktoré pod¾a vás obchádzajú? (pozri 1DS:
D/5,6) Je vo vašej farnosti postarané o kvalitné èítanie Boieho slova na
liturgii? Máte aj vybratých a vyškolených lektorov? Èítanie Svätého písma v
rodinách farnosti je rozšírené alebo je len zriedkavé a výnimoèné? Máte
doma „Knihu kníh“?

3. Liturgia: Aké postavenie má slávenie liturgie v ivote väèšiny veriacich vo
farnosti- a aké vo vašom ivote? Majú veriaci ivé povedomie hodnosti
všeobecného krá¾ovského kòazstva? Èo prevláda u úèastníkov liturgie:
pasivita, èi aktívna úèas (spev, sluby a pod.)?Aká je úèas na bohoslubách
Ve¾konoèného trojdnia, na rorátoch. Poznajú veriaci vašej farnosti prikázané
sviatky? Ako je postarané o formáciu miništrantov a iných posluhujúcich na
bohoslubách? Vedú rodièia svoje deti k liturgickým slubám? Aká je úroveò
poznania liturgických úkonov a symbolov? Èo vám na bohoslubách vadí a
èo vám chýba? Èo navrhujete a chcete urobi pre skvalitnenie slávenia
liturgie vo vašej farnosti? V akom stave sa nachádza kostol a liturgické
zariadenie? (pozri 1.Diecézna synoda: A/body 2-4) Úèas na celej sv. omši
neskoré príchody.
4.Eucharistia:
a. Svätá omša je srdcom farského spoloèenstva a hlavným prameòom
posväcovania veriacich; je to presvedèenie väèšiny veriacich vo farnosti? Aké
je percentuálne vyjadrenie úèasti na sv. omši v nede¾u a aká je úèas v
pracovné dni? Jestvuje aj vo vašej farnosti zlozvyk postávania veriacich
poèas sv. omše pred kostolom? Èo navrhujete pre jeho odstránenie?
Vyhovuje veriacim èas (hodina) slávenia sv. omše? Èo treba urobi, aby
úèas veriacich na sv. omši bola ivá, aktívna a nábonejšia?
b. Aká je úèas veriacich na sv. prijímaní? Prevláda v nede¾u poèet
prijímajúcich, alebo je väèšina tých, èo neprijímajú Eucharistiu? Ovplyvòuje
úcta k Boskému Srdcu a prvé piatky poèet prijímajúcich? Spájajú veriaci
väèšie udalosti ivota (pohreb, sobáše, krst detí, osobné a rodinné sviatky) s
úèasou na sv. prijímaní? Prevláda vo vašej farnosti tradícia úèasti na sv.
prijímaní na ve¾ké sviatky (Ve¾ká noc, Vianoce, Odpust)? (pozri 1DS: A/5)
Aké je generaèné zloenie prijímajúcich (deti, mláde stredná generácia,
starší) a ktorá skupina prevláda? Èo navrhujete pre zvýšenie poètu
prijímajúcich vo vašej farnosti? Je slávnos prvého sv. prijímania aj
duchovnou udalosou v rodinách, vo farnosti?
c. Konajú sa vo farnosti liturgické adorácie Najsv. Eucharistii a ako èasto?
(pozri 1DS: B/1) Prichádzajú veriaci do kostola aj na súkromné adorácie, je
to väèšinový alebo menšinový jav medzi veriacimi? Majú veriaci monos
návštev pri svätostánku aj mimo bohosluieb, je prístup do kostola po celý
deò, alebo býva zamknutý? (pozri 1DS: C/5,6) Èo by pod¾a vás pomohlo
rozšíreniu a prehåbeniu úcty k Najsv. Eucharistii? Nako¾ko u vás pretrváva
problém, ktorým sa zaoberala u 1DS v A/6?
5.Pokánie: Majú veriaci vašej farnosti monos pristupova k sv. spovedi
pod¾a potreby? Vyhovuje veriacim èas spovednej sluby? Prejavuje sa u
veriacich zvykovos a povrchnos v pristupovaní k sv. spovedi a v èom vidíte
ozdravenie tohto javu? Bada v ivote veriacich aj znaky ènosti kajúcnosti?
Èo najviac oèakávate zo strany spovedníka pri sv. spovedi? Ako sa premieta
sv. spoveï vo farnosti do zmierenia medzi ¾uïmi? Konajú sa vo vašej farnosti
kajúce pobonosti?
6. Ostatné sviatosti: Jestvuje vo farnosti primeraná príprava rodièov a
krstných rodièov na krst? Kedy sa slávi krst vo vašej farnosti, je to spravidla
vo sv. omši? Èo navrhujete urobi pre zvýraznenie slávenia krstu vo farnosti?
Ako dlho trvá príprava na sviatos birmovania a ako èasto sa vo vašej farnosti
ude¾uje? Èo by ste navrhli pre skvalitnenie prípravy birmovancov? Ako sa do
prípravy na birmovanie zapájajú laici, rodièia, krstní a birmovní rodièia?
Zapájajú sa snúbenci a ich príbuzní do sobášnej liturgie - ako? Ako je vo
farnosti postarané a duchovné potreby chorých a nevládnych? Jestvuje prax
sviatostnej návštevy u chorých v ich dome? Vysluhuje sa niekedy aj spoloèné

8. Svätenie nedele: Zachováva sa vo farnosti posvätnos nedele a
prikázaných sviatkov?(pozri 1DS: D/1-3) Vidie niekedy vo farnosti
pracovnú aktivitu (na poliach alebo pri stavbách domov a pod.), nákupy a
iné znesväcovania nedele? Ako sa veriaci stavajú k problému sluobnej práce
v zamestnaniach, ktoré nemajú charakter nepretritej prevádzky? Pracujú v
nede¾u veriaci zo strachu o zamestnanie, alebo prevauje túba po väèšom
zárobku? Èo navrhujete urobi na ochranu nedele v našej spoloènosti?
9. Modlitba: Jestvujú vo farnosti modlitbové podujatia v kostole, napr.
nede¾né odpoludòajšie pobonosti? Aká býva úèas veriacich na spoloènej
modlitbe posv. ruenca (v októbri) a na májových pobonostiach? (pozri
1DS: E/2) Modlievajú sa veriaci ruenec pred bohoslubami? Ako je
rozšírená prax spoloènej modlitby v rodinách? (ranná, veèerná, k jedlu, k
práci...) Ako sa v rodine modlievate? Èo navrhujte urobi, aby vaša farnos
bola naozaj spoloèenstvom modlitby? Koná sa niekedy vo vašej farnosti za
úèasti veriacich Liturgia hodín, napr. Ranné chvály alebo Vešpery?
10. Sväteniny: Aký postoj majú veriaci k sväteninám - poehnaniam vecí i
osôb? iadajú o ne a dôverujú ich duchovnému úèinku? (pozri 1DS: D/7)
Zachovala sa vo farnosti tradícia uchovávania a pouívania poehnanej
vody v kresanských rodinách? Je pohreb vo farnosti udalosou, ktorá sa
týka všetkých, alebo je to u len záleitosou najbliších príbuzných a
známych? Èo by ste navrhli, aby sa pohreb stal naozaj poslednou ve¾kou
nocou kresana, ktorá sa týka celej farnosti? Navrhnite, ako by sa dala
obnovi úcta a záujem o poehnania, ktoré Cirkev ponúka poèas liturgického
roka (poehnanie domov, úrody, sviec, jedál, vozidiel, svätoblaejské
poehnanie...).
11. Prejavy ¾udovej nábonosti:. Je vo farnosti zakorenená pravá úcta k
Panne Márii a ako sa prejavuje? Jestvuje vo farnosti spoloèenstvo ivého
ruenca a ako funguje? Ako by sa tieto spoloèenstvá ruenca (rue) dali
zaktivizova pre dobro celej farnosti? Ako sa vo farnosti pestuje úcta k
Najsvätejšiemu Jeišovmu Srdcu? Navrhnite, akoby sa dala obnovi prax
prvých piatkov na oivenie tohto kultu? Boli ste u s rodinou na niektorom
pútnickom mieste? Nepodporujú veriaci vašej farnosti šírenie povier?
12. Askéza a pôstna disciplína: V akom stave je askéza v ivote veriacich? Je
vo farnosti rozšírený alkoholizmus a ktorú vekovú skupinu najviac
postihuje? Prejavujú sa náznaky pouívania drog? Aké opatrenia navrhujete
ako prevenciu tohto ohrozenia? Ako h¾adia veriaci na pôstnu disciplínu
Cirkvi (pôst na Popolcovú stredu a Ve¾ký piatok, kajúcny skutok v kadý
piatok, kántrové dni)? Zdôrazòuje sa dobrodenie pôstu a chápu veriaci jeho
význam? Navrhnite, ako èeli konzumnému štýlu ivota našich èias.
Všetci veriaci farnosti môu vyjadri akéko¾vek pripomienky,
postrehy, názory a návrhy tykajúce sa ivota farnosti, prípadne
celej našej diecézy, v rozsahu tohto tematického okruhu dvoma
spôsobmi: priamo èlenom farskej synodálnej bunky, alebo
neanonymným odkazom, ktorý je moné vloi do schránky
v kostole, ktorá je miestnená pri spo vednici.
Termín: do 31. marca07.

Èo sa hovorilo na túto tému
pri prvej synode Spišskej diecézy
Eucharistia
1.Kult Prev. Olt. Sviatosti má by strediskom našeho
náboenského ivota.
2. Kadý farár a vôbec rektor ecclésiae nech ve¾kú
pozornos venuje matérií potrebnej k Eucharistii.
(C. 814-17 .. C, 447. § 13.)
3. K omši sv. pripravíme sa vdy pobonou
modlitbou a po omši svätej za ve¾ké milosti nám
dane vrúcne sa poïakujeme (C. l0.) Príprava a
poïakovanie kòaza nech slúi za Dobrý príklad
veriacim, ako treba ím pristupova ku sv. oltárnej a
jako po prijímaní ïakova.
4. Tak úcta ku Oltárnej sviatosti ako aj vôbec ku
všetkým svätým výkonom poaduje, aby kostolník,
miništranti, zvonár a všetci, ktorí pri bohoslubách
posluhujú, statoène a pobone sa drali. Kadý
duchovný nech ve¾kú pozornos venuje na
dostatoèné vyuèenie kostolníka a miništrantov, aby
sluba kostolná nebola ím detskou zábavou, alebo
jednoduché zamestnanie za peniaze, ale vdy
opravdovou slubu, ktorá ich v duševnom ivote
napred vedie a iným za dobrý príklad slúi.
5. Kadý duchovný nech má ve¾kú staros o to, aby
všetci jeho veriaci k ve¾konoènému sv. prijímaniu
pristúpili a pod¾a monosti nech zistí, kto z farníkov
neuèinil zados tejto svojej povinnosti. (859. § 3.)
6. Duchovný nech neprekáa veriacim pristupova
ku èastejšiemu alebo ku kadodennému sv.
prijímaniu, nech nehovorí. e po jednej sv. spovedi
ko¾ko razy dovolí pristúpi ku sv. prijímaniu; ale
nech drí pred oèami podmienky, ktoré ustálil bl. m.
X. Pius pápe a nech radšej povzbudzuje veriacich,
aby èastejšie, ba d¾a monosti kadodenne prijímali.
(C. 863.)

Sviatosti a sviatostný ivot veriacich
1. Okrem verejného vyloenia Oltárnej Sviatosti
môe by, a to hocikedy, d¾a múdreho úsudku
duchovného správcu, súkromné vyloenie Prev. Olt.
Sviatosti, ktoré sa deje s ciboriumom.
2. Nech duchovní správcovia prísne dbajú na
poriadok a mravnú hodnotu kadého.. „Concursus
populi", na odpustí, púte a prôvody. Nech nedovolia,
aby veriaci na týchto, miesto duševného
povznesenia, škodu utrpeli na duši, alebo na tele
alebo na majetku.
3. Najlepšie by bolo, keby politické obce v deò púte,
alebo odpustu nepripustili kupcov na svoj
teritorium.
4. Na ve¾ké odpusty má by vyslaný zvláštny
biskupský legát, ktorý dozoruje na uèinené
opatrenia a na poriadok.
5. Duchovný správca nech zvláštnu pozornos
venuje svojim pútnikom. Pri odchode nech ich
napomína a pri návrate nech ich oèakáva. Krí a
zástavy nech len takej púti povolí, ktorá má
spo¾ahlivých vedúcich a je mravná istota, e krí a
zástavy nebudú posmechu a pohoršeniu vystavené.

6. Nech sprevádza pozornosou aj rozlièných
súkromných predmodliacich sa (modleníkov) a
nimi predmodlené texty, aby ani spôsobom, ani
predmetom neboli na pohoršenie a pomýlenie
veriaceho ¾udu. Pozornosou treba sledova aj
rozlièné neliturgické zvyky a prípadné povery
¾udu, a jemným spôsobom usilova sa tieto
odstráni.
7.Vo farských chrámoch odpoludòajšie
pobonosti vyko náva je povinnosou
duchovného správcu.
8. Vo filiálkach popoludòajšie pobonosti
obyèajne sám ¾ud koná. Duchovný správca nech
pozoruje, aby nevnikly rozlièné povery a
neprístojnosti do tých poboností.

Boie slovo a homiletická sluba
1. V nede¾u i vo sviatky slúi jeden z kòazov
raòajšiu tichú sv. Omšu, povie krátku kázeò i
neskoršie ve¾kú kázeò. Iní slúi spievanú sv. Omšu
i popoludòajšie bohosluby. Kòaz, ktorý slúi
spievanú sv. Omšu a koná odpoludòajšie sluby
boie, má sa venova od vèasného rána
spovedelnici a pristupujúcim kajúcnikom.
2. Cyklusové kázne povie v prvom polroku jeden,
v druhom polroku druhý kòaz. Predmet kázni
majú si ustáli vopred na zaèiatku roka aby
náhodile nekázali, jeden druhého neopakovali, ale
systematiène a zaokrúhlene veriacich vyuèovali.
3. V robotné dni sv. Omša má sa kona v prísne
urèenom èase, a to miestnym okolnostiam a èasu
primerane, nie vèas, avšak ani nie neskoro.
4. Treba povzbudzova ¾udí, aby sa i v robotné
dni, d¾a monosti zúèastòovali sa na najsv. obeti, a
d¾a príkazu Pia X. èasto pristupovali ku stolu
Pána. Tomu primerane vyskúma kadý duchovný
správca, ktorý èas k slubám boím bol by
najprimeranejší v jeho farnosti, tak, aby èo mono
najviac veriacich malo spôsob a príleitos bra
úèas na slubách boích.
5. Kostoly, v ktorých sa uschováva Prev. Olt.
Sviatos, d¾a monosti majú by celý deò
otvorené.
6. Treba vynauèova veriacich, aby navštevovali
Prev. Olt. Sviatos i cez deò. Majú sa uvádza k
tomu najmä školské dietky. Výborne úèinkuje tu
príklad samého kòaza.

zúèastnili sluieb boích t. j. kázne a sv. omše;
pristupovali ku sv. sviatostiam a zdriavali sa
sviatoèným chví¾am nezodpovedných zábav.
4. Pravidlom nech bude, e v nede¾u a vo sviatok
sviatoèné sluby boie t. j. kázeò a ve¾ká spievaná sv.
omša sa zaèínajú o 10-ej hodine. V ktorom kostole sú
dve, alebo viaceré úradné sv. omše, v tom druhá
úradná sv. omša má by o 8. hodine.
5. V nede¾u a vo sviatok pri kadej úradnej sv. omši
ráno o 8. hod. po evanjeliume preèíta sa denné
Evanjelium a má by krátka, asi 10 minút trvajúca
homília od oltára.
6. Pravidelný poriadok sviatoèných sluieb boích
je: Najprv je kázeò, ktorá má asi 1/2 hodiny trva. V
nede¾u po kázni d¾a okolností predmodlí sa viera,
nádej a láska. Nech sa zavedie kratšia formula.
Ve¾mi sa odporúèa, aby vzbudenie viery, nádeje a
lásky sami veriaci spoloène na hlas razom odriekali.
7. Pokropenie ¾udu je záväzným v nede¾u iba v
katedrálnych chrámoch pred konventuálkou (S. R.
C. 4051.) Avšak chválitebným je aj v iných
kostoloch. Preto farské chrámy nech zavedú obrad
pokropenia. Potom nasleduje spievaná sv. Omša...

Modlitba a liturgia hodín
1. Nech sa starajú, aby veriaci popri súkromnej
pobonosti boli vychovávaní i na spoloèné liturgické
pobonosti (Sv. Omša, Obrady, Ruenec, Adorácia,
Litánie).
2.Synoda snane si praje, aby prvopiatkové
pobonosti boly v kadej farnosti uvedené. Oh¾adom
májových a októbrových veèerných poboností však
dôrazne prikazuje, aby v kadej farnosti, ak by
nebolo mono kadý deò, aspoò nieko¾ko ráz cez
týdeò sa konali.

Sväteniny a prejavy ¾udovej zbonosti.
1. Na sviatky a nedele popoludní v príhodnom èase,
majú by odpoludòajšie pobonosti. Keïe na tieto
nieto zvláštnych rubrických predpisov, nech sa po
starom zvyku vykonávajú: na sviatky de praecepto
nešpory, v ostatné nedele a sviatky litánie. Oba majú
sa spieva reèou ¾udu.
2. Vo filiálkach popoludòajšie pobonosti obyèajne
sám ¾ud koná. Duchovný správca nech pozoruje,
aby nevznikly rozlièné povery a neprístojnosti do
tých poboností.
Askéza a pôstna disciplína

Svätenie nedele
1. Nedele a sviatky de praecepto cirkevného roku
sú jakoby pevnou kostrou, na ktoré má sa budova
celý verejný náboenský ivot...
2. Duchovní správcovia nech vynaloia všetky
svoje sily, aby nedele a sviatky v ivote veriacich
znamenali to, èo s nimi Cirkev sv. mieni, toti:
poklonu a slávu Bohu - okriatie a povznesenie
èloveka na duši.
3. Preto nech vytrvale pobádajú svojich veriacich,
aby sa v nede¾u a vo sviatky èím nábonejšie

1. Aby veriaci uèenie cirkvi svätej v tejto sviatosti èím
dokonalejšie poznali potrebu jej cítili a èím èastejšie
sa spovedali, nech kadý duchovný èastejšie káe o
sv. pokánia, zvláš ale nech káe v dobe pôstnej, aby
veriaci dobre porozumeli a poznali èo je
najpotrebnejšia podmienka k dobrému prijatiu tejto
sviatosti. (¾útos, úprimnos.)
2. Kadý duchovný nech sa ve¾mi stará o spoveï
detí, aby sa tie nauèili správny spôsob spovedania
sa a aby si spoveï na celý svoj ivot zamilovali.

MEDITÁCIA
Ducha Svätého oprávnene nazývame
Posvätite¾om, lebo jemu pripisujeme dielo
prinavrátenia Boej podoby èlovekovi a jeho
stále dokonalejšieho posväcovania. Duch
Svätý je Posvätite¾, lebo nás posväcuje svojou
milosou. Oèisuje èloveka z poškvrny
hriechom a prázdnotu duše napåòa svojou
prítomnosou, t.j. Boím dobrom a Boou
svätosou.
Duch Svätý nás posväcuje mnohotvárnymi
dotykmi Boej lásky pri poèúvaní Boieho
slova, pri modlitbe, pri slávení bohosluieb,
ale najmä prostredníctvom sviatostí.
Sviatosti pouíva Duch Svätý ako hlavné
nástroje nášho posvätenia. Cez ne, najmä cez
Najsvätejšiu Eucharistiu, nám vlieva do
srdca Boiu milos, ktorou sa stávame
svätými. Túto milos nazývame aj milos
posväcujúca, lebo òou dostávame do duše
Boí ivot a máme spoloèenstvo s
Najsvätejšou Trojicou. „Boia láska je
rozliata v našich srdciach skrze Ducha
Svätého, ktorého sme dostali.“ (Rim 5,5)

Láska je trpezlivá, láska je dobrotivá;
nezávidí, nevypína sa, nevystatuje sa, nie je
nehanebná, nie je sebecká, nerozèu¾uje sa,
nemyslí na zlé, neteší sa z neprávosti, ale
raduje sa z pravdy. Všetko znáša, všetko verí,
všetko dúfa, všetko vydrí. Láska nikdy
Svätý Pavol apoštol v známom hymne na nezanikne.“ (1Kor 13,1-8)
lásku ohlásil prvenstvo lásky nad všetkým
¾udským konaním. Jednoznaène vyhlasuje V diele posvätenia Duchom Svätým èlovek nie
lásku za hlavné kritérium ¾udskej dokonalosti je iba pasívnym prijímate¾om Boieho daru
svätosti, ale aktívnym spolupracovníkom. O
a svedectvo svätosti ivota.
svätos sa kadý z nás musí prièiòova
„Keby som hovoril ¾udskými jazykmi aj otváraním svojej slobody pôsobeniu Ducha
anjelskými, a lásky by som nemal, bol by som Svätého a prijímaniu jeho darov. Treba však
poveda, e èlovek sa dobrým a svätým
ako cvendiaci kov a zuniaci cimbal.
nemôe sta sám od seba a iba vlastným
A keby som mal dar proroctva a poznal všetky úsilím. To hlavné a rozhodujúce na zoš¾achtení
tajomstvá a všetku vedu a keby som mal takú a posvätení èloveka je pôsobenie Boieho
silnú vieru, e by som vrchy prenášal, a lásky Ducha. On je ten, kto dáva prvý impulz... „My
milujeme, lebo On nás miloval prvý“ (porov.:
by som nemal, nièím by som nebol.
1Jn 4, 19) Osobná svätos kresana je ovocím
A keby som rozdal celý svoj majetok ako spolupráce s Duchom Svätým. Pekne to
almunu a keby som obetoval svoje telo, aby vyjadruje verš turíènej sekvencie: „Kde ty
som bol slávny, a lásky by som nemal, niè by Boe neprídeš, v èloveku len prázdno zrieš,
škodu spolu s neènosou. ..“
mi to neosoilo.
kresanskej dokonalosti. Kde je pravá láska,
tam je svätos, kde jej niet, tam niet ani
svätosti. Svätos nášho ivota spoèíva v tom,
e vdychujeme lásku k Bohu a ku všetkým
¾uïom do všetkého nášho konania.

Podstatou svätosti je láska. Ona tvorí obsah
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