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Posolstvo Svätého Otca Františka na Pôstne obdobie 2016 
„Milosrdenstvo chcem, a nie obetu“ (Mt 9, 13) 
Skutky milosrdenstva na ceste svätým rokom 

3. Skutky milosrdenstva 

Božie milosrdenstvo premieňa ľudské srdce, a umožňuje mu zakúsiť vernú lásku, čím ho 

robí schopným milosrdenstva. Ide o zakaždým novým zázrak v živote každého z nás, keď 

Božie milosrdenstvo zažiari a podnieti nás milovať svojho blížneho, oživením toho, čo 

cirkevná tradícia nazýva skutkami duchovného a telesného milosrdenstva. Tie nám 

pripomínajú, že viera sa prejavuje v konkrétnych každodenných skutkoch, ktorých 

cieľom je pomôcť nášmu blížnemu na tele i na duchu: dať sa mu najesť, navštíviť ho, 

utešiť a poučiť. Podľa nich budeme súdení, a preto som si želal, aby „sa kresťanský ľud 

počas tohto  svätého roku  zamýšľal nad telesnými a duchovnými skutkami 

milosrdenstva. Takto sa prebudí naše svedomie, ktoré je voči dráme chudoby akoby 

otupené, a čoraz hlbšie prenikneme do srdca evanjelia, kde sú Božím milosrdenstvom 

uprednostňovaní chudobní“ (tamže, 15). V chudobnom sa totiž Kristovo telo „stáva 

znova viditeľným, ako telo zmučené, doráňané, bičované, vyhladnuté, na úteku... aby 

sme ho spoznali, dotýkali sa ho a starali sa oň“ (tamže). Ide o neslýchané a pohoršenie 

vyvolávajúce tajomstvo pretrvávania utrpenia nevinného Baránka v dejinách. Pred 

týmto horiacim krom nezištnej lásky si môžeme – rovnako ako Mojžiš – len „zobuť svoju 

obuv“ (porov. Ex 3, 5), najmä ak je chudobný naším bratom alebo sestrou v Kristovi, 

ktorí trpia pre svoju vieru. 

Vo svetle tejto lásky, ktorá je silnejšia ako smrť (porov. Pies 8, 6), sa ako najchudobnejší 

javia tí, čo nechcú uznať, že takými sú. Považujú sa totiž za bohatých, ale v skutočnosti 

sú najchudobnejší z chudobných. Sú totiž otrokmi hriechu, ktorý ich vedie k tomu, že 

neužívajú bohatstvo a moc v službe Bohu a blížnym, ale na uhasenie hlbokého pocitu vo 

svojom srdci, že sú tiež iba úbohými žobrákmi. Čím väčšia je ich moc a bohatstvo, tým 
väčšia môže byť ich slepota a klam. Môžu dokonca dospieť k tomu, že nechcú vidieť 

chudobného Lazára, ktorý žobre pri ich dverách (porov. Lk 16, 20 – 21). Pritom Lazár je 

obrazom Krista, ktorý v chudobných žobre o naše obrátenie. On predstavuje príležitosť 

na obrátenie, ktorú nám Boh ponúka a ktorú možno nevidíme.  

  Pokračovanie na 4. strane. 
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ukrižovaného Ježiša v utrpení môžu byť 

hriešnici obdarovaní, keď uznajú, že sú 

tiež len chudobnými žobrákmi. Na tejto 

ceste majú aj „pyšní“, „mocní“ a „bohatí“, 

o ktorých sa hovorí v chválospeve 

Magnifikat, možnosť byť objatí a nezištne 

milovaní ukrižovaným Pánom, ktorý za 

nich zomrel a vstal z mŕtvych. Len jeho 

láska je odpoveďou na smäd po 

nekonečnom šťastí a láske, o ktorom sa 

človek klamne domnieva, že ho možno 

naplniť pomocou bôžikov poznania, moci 

a vlastnenia. Napriek tomu stále trvá 

nebezpečenstvo, že pyšní, bohatí a mocní 

neustálym odmietaním otvoriť dvere 

svojich sŕdc Kristovi, ktorý na ne klope v 

chudobnom, napokon odsúdia sami seba a 

prepadnú sa do večnej priepasti samoty, 

ktorou je peklo. Ostré Abrahámove slová 

patria im i všetkým nám: „Majú Mojžiša a 

Prorokov, nech ich počúvajú“ (Lk 16, 29). 

Takéto pozorné počúvanie nás najlepšie 

pripraví na slávenie konečného víťazstva 

nad hriechom a smrťou už vzkrieseného 

Ženícha, ktorý chce v očakávaní svojho 

príchodu očistiť svoju Nevestu. 

Nepremárnime toto obdobie Pôstu, ktoré 

je tým najvhodnejším časom na obrátenie! 

O to prosme na materský príhovor Panny 

Márie, ktorá ako prvá uznala svoju 

poníženosť (porov. Lk 1, 48) a nazvala 

seba samu Pánovou pokornou služobnicou 

(porov. Lk 1, 38) zoči-voči veľkosti Božieho 

milosrdenstva, ktoré nezaslúžene dostala.  
    František 

Pokračovanie z 1. strany. 

Takúto slepotu často sprevádza pyšná ilúzia 

o vlastnej všemohúcnosti, v ktorej zlovestne 

zaznieva diabolské „budete ako Boh“ (Gn 3, 

5), ktoré je koreňom každého hriechu.  
Takéto blúznenie môže nadobúdať aj 

spoločenskú a politickú formu, ako to 

ukazujú totalitné systémy dvadsiateho 

storočia a v našich dňoch ideológie 

unifikovaného myslenia (pensée unique) a 

technovedy, ktoré by chceli urobiť Boha 

nepodstatným a človeka zredukovať na 

surový výskumný materiál. Možno ho tiež 

vidieť v hriešnych štruktúrach súvisiacich s 

modelom falošného rozvoja, ktorý sa 

zakladá na modloslužbe peňazí a vedie 

bohatých jednotlivcov i spoločenstvá k 

ľahostajnosti voči osudu chudobných, keď 

zatvárajú svoje dvere pred chudobnými a 

odmietajú, čo i len pohľad na nich. 

Pôstne obdobie tohto svätého roku je pre 

nás všetkých najvhodnejším časom nato, 

aby sme vďaka počúvaniu Božieho slova a 

konaniu skutkov milosrdenstva prekonali 

vlastné existenciálne odcudzenie. Ak sa v 

telesných skutkoch milosrdenstva 

dotýkame Kristovho tela v našich bratoch a 

sestrách, ktorí potrebujú byť nasýtení, 

oblečení, mať strechu nad hlavou a 

potrebujú, aby ich niekto navštívil, o to 

priamejšie sa v skutkoch duchovného 

milosrdenstva – pri poskytovaní rady, učení, 

napomínaní a modlitbe – dotýkame našej 

vlastnej hriešnosti. Telesné a duchovné 

skutky milosrdenstva nemožno nikdy 

oddeliť. Vďaka dotýkaniu sa tela 



 

 

Jarné kántrové dni – streda 17. 2., piatok 19. 2., sobota 20. 2.  Záväzný je iba jeden deň. 
Obsah: Príprava na pokánie a sviatosť zmierenia a činorodá láska k blížnemu. 
 
Krížové cesty v našej farnosti v nedeľu o 14.30 potom Korunka k BM.  Jastrabie a Komárany 
v piatok o 18.00 sami. Hlinné s kňazom najprv krížová cesta hneď po nej sv. omša. Soľ 
v piatok s kňazom (ak nebude sami) najprv krížová cesta po nej hneď sv. omša. 

 
 
 

 

Deň Čas Kostol Úmysel 

PONDELOK 22. február     Katedra sv. Petra, apoštola, sviatok 

 17.00 HLINNÉ ZBP Anna Vašková 40 rokov 

 18.00 SOĽ ZBP Matej, Daniela 

UTOROK 23. február      féria 

 18.00 SOĽ ZBP Matej 

STREDA 24. február      féria                            

 18.00 SOĽ ZBP František Nutár 

   ŠTVRTOK 25. február      féria 

 
18.00 KOMÁRANY + Mária Červienková 

17.00 JASTRABIE + Pavol, Helena Hlad 

PIATOK 26. február    féria 

 18.00 HLINNÉ ZBP Anna Stajančová s rod.  

 18.00 SOĽ + Anna Hybalová 1. výr. 

SOBOTA 27. február     féria 

 18.00 SOĽ + Adriana 

NEDEĽA 28. február      3. pôstna nedeľa C 

 

9.00 HLINNÉ ZBP Anna Zemánková r Kandalová 70 rokov 

10.30 SOĽ ZBP Tibor, Ester, Veronika 

9.15 KOMÁRANY Za farnosť 

8.00 JASTRABIE +Martin diakon 

Sviatosť zmierenia vysluhujeme pondelok až sobota podľa možnosti pol hodinu pred 
sv. omšou prípadne podľa potreby aj po sv. omšiach. 
 
Kto koná pobožnosť krížovej cesty pred riadne ustanovenými zastaveniami, môže získať 
za obvyklých podmienok úplné odpustky. 
 
Na nástenkách v kostoloch ponuka pútí do Ríma.  
 

 

Deň Čas Kostol Úmysel 

PONDELOK 15. február    féria 

 17.00 HLINNÉ + Irena Babenská 

 18.00 SOĽ + Anna, Andrej Soták 

UTOROK 16. február     féria 

 6.30 SOĽ + Alexander Kovaľ 

STREDA 17. február       féria 

 18.00 SOĽ + Mária, Štefan Demčák 

ŠTVRTOK 18. február      féria 

 17.00 KOMÁRANY + Jozef 

 18.00 JASTRABIE + Pavol, Alžbeta Zeleňák 

PIATOK 19. február    féria 

 17.00 SOĽ ZBP Ján Kaščák 

SOBOTA 20. február    féria 

 18.00 SOĽ + Ján Tirpák 

NEDEĽA 21.  február     2. pôstna nedeľa C 

 

9.00 HLINNÉ ZBP Anna Eštoková 50 rokov 

10.30 SOĽ ZBP Mária 50 rokov 

8.00 KOMÁRANY ZBP Lukáš s rod. 

9.15 JASTRABIE ZBP Eva s rod 
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