Svedomie, obrátenie a komúnia
...usilujme sa čisto a mravne žiť
Formovanie svedomia je cestou, prvým krokom je
obrátenie. Podobenstvo o farizejovi a mýtnikovi (Lk
18, 9-14), hovorí o „farizejskom svedomí“, ktoré je
spokojné samo so sebou a uzavreté do seba, a ktoré
stojí v protiklade ku kajúcemu svedomiu. Vo vedomí
vlastnej nehodnosti zoči-voči svätosti Boha sa
kajúce svedomie nezaoberá tým, že sa snaží
ospravedlniť vlastné hriechy, ale dôverujúc
Božiemu milosrdenstvu otvára sa svetlu takého
úsudku, ktorý vie „pomenovať dobro dobrom a zlo
zlom“.
Spôsob formovania svedomia však zahŕňa aj tretí
prvok, okrem dvoch už spomenutých, ktorými sú
hľadanie pravdy a rast v čnosti: zahŕňa otvorenie sa
pre komúniu. Svedomie je najvnútornejšou
„svätyňou“ – hovorí koncilový dokument Gaudium et
spes (GS, 16). Je to práve svedomie, ktoré tým, že
vedie k najvnútornejšiemu jadru dialógu s Bohom,
kde ide o autentickosť osobnej existencie (VS, 58),
zároveň nás vedie ku komúnii s inými ľuďmi. Konať
podľa svedomia znamená odpovedať na všeobecnú
mravnú výzvu v našej konkrétnej situácii a teda
správať sa tak, ako by sa mala správať každá iná
čestná osoba na našom mieste. „Cum scientia“, teda
spoločné poznanie: mravná pravda svedomia otvára
osobu dokorán ku komúnii. „Aby si bol človek istý, že
sa nemýli, musí žiť a konfrontovať sa s inými v
určitom mravnom spoločenstve, pokiaľ ide o to, čo je
dobré a správne“, hovorí filozof Robert Spaemann.
Kresťanské svedomie v rámci vzťahov utvára jeho
identitu. Okamihom jeho zrodu je úkon viery, ktorým
veriaci vyznáva v Duchu Svätom, že Ježiš je Kristus,
Syn živého Boha, ktorý sa pre neho stáva „normou“
života. A tak uplatňovanie Božej lásky, ktorú
spoznáva svedomie veriaceho v Ježišovi Kristovi, sa
stáva najvyššou normou našej praxe. Kresťanské
svedomie je účasťou na Kristovom svedomí,
(pokračovanie na zadnej strane)
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je to synovské svedomie. Duch Svätý je „novou
normou“ kresťana, vnútorným svetlom, ba „novým
inštinktom“ na rozlišovane dobra a zla, ktoré neruší
ani jednu čiarku prirodzeného a starovekého zákona,
ale ich privádza k naplneniu v láske.
Encyklika Veritatis splendor
uvádza: „Autorita
Cirkvi, ktorá sa vyslovuje k mravným otázkam, nijako
nenarúša slobodu svedomia kresťanov... Učiteľský
úrad nepredkladá kresťanskému svedomiu cudzie
pravdy, ale odhaľuje tie, ktoré by už malo vlastniť,
počnúc od prvotného úkonu viery. Cirkev sa vždy
jednoznačne stavia do služby svedomia“ (VS, 64).
Práve na základe encykliky Veritatis splendor, ktorá
zdôrazňuje prepojenie svedomia s pravdou a ktoré
garantuje jeho dôstojnosť, môžeme povedať, že
pápež svätý Ján Pavol II. sa stal obhajcom svedomia.
Neuvaľoval totiž zvonka nejaké obmedzenia na
svedomie, ale ho znova volal k jeho vnútornému
zákonu. Keď učil o schopnosti pravdy a povinnosti
otvoriť sa pre ňu v neustálom a úprimnom hľadaní,
zbavil svedomie ilúzie sebestačnosti.
Pastoračná výzva v exhortácii Amoris laetitia doceniť
svedomie v pastorácii rodín v Cirkvi s tým, aby sa
nezmenilo na ľubovôlu, teda musí byť prijímané v
kontexte vieroučných usmernení encykliky Veritatis
splendor, ktorá pripomína vzájomnú spojitosť
svedomia a pravdy, ako aj potrebu formovania
svedomia.
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Nebeské kráľovstvo

POKLAD A VZÁCNA PERLA

Pán Ježiš povedal najviac podobenstiev o Božom
kráľovstve. Aj o iných dôležitých témach povedal
podobenstvá a evanjelisti ich zapísali ale „Božie
kráľovstvo“ je takou špeciálnou témou, ktorej
dosť dobre nerozumeli ani Ježišovi súčasníci, a
niekedy s tým máme problém aj my, ľudia dnešnej
doby.

Evanjelium

16. nedele nám ponúka dve úplne
krátke podobenstvá, ktoré by sa mohli zdať
opakovaním toho istého, a predsa je medzi nimi
veľmi veľký rozdiel.

Človek,

ktorý našiel poklad ukrytý v poli mal
šťastie. Na druhej strane - kupec, ktorý obchoduje
so vzácnymi perlami, vynakladá určité úsilie
musí mať skúsenosti,
venuje tomu dosť dlhý čas,
aby správne investoval do toho, čo má najväčšiu
hodnotu.

Tieto podobenstvá nám hovoria, že byť súčasťou
božieho kráľovstva je aj šťastím, priaznivou
okolnosťou, ale zároveň si to vyžaduje aj naše
úsilie. Hlavne vtedy, keď spoznáme a objavíme
jeho dobro a krásu je potrebné aj odriekanie
a práca na sebe.
SH

ĎAKOVNÁ PÚŤ
Adorácia bude vo štvrtok od 17:00

20. – 26. júl 2020
Pondel. + Štefan Fedor (1 r.) a ZBP pre rodinu
18:00 č. 414 (SH)
Utorok Nie je

Pon

Féria

Uto

Féria

18:00

+ Margita a duše v očistci č. 160 (SH)

Str

Streda
18:00
Štvrtok
18:00

Nie je
Poď. a prosba o BP pre deti č. 967 (SH)

Štv

Piatok
18:00
7:00
Sobota
15:00
7:00
8:30
Nedeľa
10:30

Nie je
+ Manžel Štefan (10 r.) č. 968 (SH)
Nie je
Poď. za 50 r. a BP pre rodinu č. 150
(SH)
ZBP pre Janu a Martu č. 139 (SH)
Sobáš so svätou omšou
Vrábeľ a Buláková (d.p. Durčák)
Na úmysel celebranta (RH)
Na úmysel celebranta (RH)
Za Boží ľud (obetné dary: 3) (SH)

Pia
Sob
Ned

Sv. Márie Magdalény
sviatok
Sv. Brigity, rehoľníčky, patrónky Európy
sviatok
Sv. Šarbela Machlúfa, kňaza
ľubovoľná spomienka
Sv. Jakuba, apoštola
sviatok
SEDEMNÁSTA NEDEĽA
V CEZROČNOM OBDOBÍ

Sviatosť manželstva chcú prijať
Patrik Vrábeľ, syn rodičov Miroslava a Kataríny
rod. Bakošovej, bývajúci v Oravskej Lesnej a
Michaela Buláková, dcéra rodičov + Jozefa
a Boženy rod. Judiakovej, bývajúca v Novoti
Ohlasujú sa tretí krát

Lektorská služba na nedele a sviatky – skup. 2

Modlitby pri kaplnkách a krížoch
Dnes: 19.7.2020 15:00 h. Božské srdce – grúň (SH)
kaplnka okrúhleho tvaru, na štvorcovom základe,
kamenný obklad, GPS: 49.433811, 19.277016
(690 metrov od novej fary)
Deti a mládež:
nezabudnite si zobrať svoje zberateľské kartičky.
V ned. 26.7. budeme zapisovať úmysly sv. omší.

Dávid Miklušák, syn rodičov Ladislava a Vlasty
rod. Sivoňovej, bývajúci v Rabči a
Barbora Dibdiaková, dcéra rodičov Františka
a Agnesy rod. Šustekovej, bývajúca v Novoti
Ohlasujú sa druhý krát
Dominik Zavoďančík, syn rodičov Floriána a Heleny
rod. Durčákovej, bývajúci v Novoti a
Katarína Serdelová, dcéra rodičov + Viktora
a Kataríny rod. Šimjakovej, bývajúca v Novoti
Ohlasujú sa prvý krát

"Pozývame všetkých členov Združenia Zázračnej medaily
na ďakovnú púť do Rajeckej Lesnej, ktorá sa uskutoční
25.7.2020 z príležitosti 10.výročia pôsobenia ZZM na
Slovensku. Bližšie informácie o programe sú na plagáte
na nástenke v kostole."
ZZM

*****************************************
Milí spolubratia kňazi a veriaci,
prijmite aktuálne informácie o dodržiavaní opatrení
a hygienických odporúčaní:
1. rúška sú v kostoloch stále povinné. Nemusia ich
nosiť len tie osoby, ktorým spôsobujú vážne dýchacie
problémy alebo trpia kožnou chorobou;
2. celebrant nemusí mať rúško iba vtedy, ak zachová
odstup minimálne dva metre od ostatných osôb;
na rozdávanie prijímania si ho však musí nasadiť;
3. stále platí povinnosť dezinfikovania rúk pred
podávaním svätého prijímania;
4. odporúčaný spôsob podávania je do rúk a len vo
výnimočných prípadoch do úst, nie naopak; tí, ktorí
z vážneho dôvodu nemôžu prijať do rúk, majú prísť
až na záver radu, nie medzi ostatnými;
5. na znak pokoja si ľudia nemajú podávať ruky;
6. sväteničky pri vstupoch do chrámov majú zostať
naďalej prázdne.
Vyskytli sa totiž prípady, keď kňazi z nedbalosti alebo
z otvorenej neposlušnosti opatrenia prestali
dodržiavať. Preto vás prosíme, aby ste dbali na
obnovení poriadku.
Treba sa usilovať veriacich primerane katechizovať,
čo sa týka náležitej úcty pri spôsobe svätého
prijímania do rúk a zároveň všetkým trpezlivo
pripomínať povinnosť chrániť svoje zdravie, aj zdravie
každého účastníka zhromaždení v našich chrámoch.
Tomáš Pavlikovský,
kancelár biskupského úradu

