Stretko SNOV 9
Téma: Sviatosti II.
1. Spoznaj
V minulom stretku SNOV sme sa venovali prvým trom sviatostiam. Ostávajú nám tieto 4:
1.
2.
3.
4.

Sviatosť zmierenia
Sviatosť manželstva
Sviatosť kňazstva
Pomazanie chorých

Sviatosť zmierenia (svätá spoveď)
Aké by bolo to naše náboženstvo super, keby sa nemuselo chodiť na spoveď. Nestačilo by, keby
sme ostali pri láske, dobrých skutkoch, charite…? Len nie stále riešiť nejaké hriechy, spovede, a
ešte k tomu každý mesiac…
Však? To nie je chyták, som si istá, že každý kresťan občas takéto pocity prežíva. Povedzme
si úprimne: keď sa na sviatosť zmierenia pozrieme ľudským pohľadom, nie je to nič
príjemné. Hovoriť druhému človeku o blbostiach, ktoré som porobil… a ešte k tomu o
niektorých pekne trápnych.
Je normálne takto uvažovať. Nemali by sme ale ostať iba v tomto ľudskom zmýšľaní a
rozhodne by naše pocity nemali stáť v ceste k tomu, aby sme si túto sviatosť vážili a hojne
ju využívali.
Kresťan by mal aspoň raz za rok prijať Eucharistiu, a keďže to sa nesmie v stave ťažkého
hriechu, mal by sa predtým vyspovedať (asi nikto nevydrží celý rok nespáchať ťažký hriech).
Prečo sa teda hovorí, že na spoveď treba ísť každý mesiac?
Na to, aby sme si odpovedali na túto otázku, musíme urobiť krok dozadu. Ak sa na sviatosť
zmierenia len ako nejakú (nepríjemnú) povinnosť, bolo by to veľmi málo.
Ak máme s Bohom osobný vzťah, spoveď je niečo, čo ja sám chcem a potrebujem. Nikto z
nás nie je bez hriechu a možnosť sa hriechov vo sviatosti zmierenia zbaviť je základom k
tomu, aby tento vzťah fičal na správnej frekvencii.
Isto sa ti už stalo, že si sa s niekým pohádal, niekomu ublížil. Ak sa to týkalo osoby, na ktorej
ti záleží, určite nečakáš mesiac alebo pol roka, kým sa udobríte. (A to, že sa máte udobriť, ti
tiež nemusí nikto kázať, vieš a cítiš to sám.)
Ak máš na srdci ťažký hriech, spoveď by si nemal odkladať, inak si v tom pokojne nájdi svoj
rytmus. Mne sa dobre osvedčilo ísť na spoveď vždy začiatkom mesiaca (ak sa dá, presne
1. deň v mesiaci). Vedomie, že môžem začať odznova, s čistým štítom a s novou silou mi
pomáha vstúpiť do ďalšieho mesiaca s novým odhodlaním.

Na to, aký je rozdiel medzi ľahkým a ťažkým hriechom, sme sa už pýtali v jednom staršom
stretku SNOV. S ťažkým hriechom nemôžeš pristúpiť k Eucharistii, čo je najväčšia sila, akú
môžeš pre svoj život dostať. Budeš teda často riešiť, ako si na tom – či na sväté prijímanie
môžeš ísť.
Pamätaj si, že ťažký hriech je urobený vedome, dobrovoľne a vo vážnej veci. Možno túto
poučku ovládaš, ale premietnuť si to do praxe je niekedy ťažšie. Vedome neznamená len,
že musíš byť pri vedomí, je samozrejmé, že v spánku zhrešiť nemôžeš :). Znamená to, že ak
o niečom nevieš, že to je hriech, tak to hriech nie je (ani ľahký). Dobrovoľne zas
neznamená, že musíš mať na krku nôž, aby sa to nepočítalo. Často robíme veci, ktoré robiť
nechceme, ale sme k niečomu dotlačení okolím alebo vlastnými slabosťami. Ak sa na
niekoho nahneváš preto, lebo ťa vyprovokoval, máš iný podiel viny, ako keď si ty ten, čo
začne rýpať. Skutok teda musí byť vedomý A dobrovoľný, aby to bol hriech, a ľahký a ťažký
hriech sa už potom rozlišuje podľa toho, o čo ide. Záleží ale aj na okolnostiach, situácii a
ďalších faktoroch, takže je možné, že niečo, o čom si myslíš, že je ťažký hriech, ním za istých
okolností byť nemusí, a naopak, niečo, čo pokladáš za drobnosť, je závažné previnenie.
Neexistuje na to však len nejaká tabuľka, v ktorej si nájdeš, do ktorej kategórie tvoj hriech
patrí. Toto sa učíme postupne rozlišovať počas celého života tým, ako rastieme, aj
duchovne, a ako formujeme svoje svedomie. Najlepšie je sa poradiť s kňazom, nájsť
odpoveď v Katechizme Katolíckej cirkvi, ktorého prístupnú formu nájdeš práve v podobe
Youcatu alebo inej kvalitnej kresťanskej literatúre. Neodporúčam ti tieto veci len gúgliť,
pretožena internete môžeš dostať rôzne (aj protichodné) odpovede, a vyjadrovať sa dnes
môžu žiaľ aj ľudia, ktorí na to nie sú povolaní.
To najdôležitejšie nakoniec. Svätá spoveď by mala byť vždy úprimná – inak vlastne nemá
význam. Nie je problém, ak sa stále spovedáš z rovnakých hriechov, lebo hoci sa snažíš,
možno sa ti nedarí polepšiť sa v niektorých veciach tak ako by si chcel. Problém je, ak ani
nemáš snahu niečo zmeniť (netreba všetko naraz) alebo keď ideš na spoveď len odrapkať
nejakú naučenú básničku bez toho, aby si vôbec prejavil ľútosť voči Bohu.
O sviatosti zmierenia by sa dalo rozprávať ešte veľa. Stručne a veľmi zrozumiteľne je táto
sviatosť vysvetlená aj na našej farskej stránke. Prečítaj si to.
Pomazanie chorých
Táto sviatosť sa často omylom pokladá za tzv. posledné pomazanie. Nie je to ale úplne
tak. Áno, najčastejšie sa pomazanie chorých vysluhuje práve ľuďom v nebezpečenstve smrti
(z dôvodu staroby alebo vážnej choroby), ale nielen v momente, kedy už človek leží na
smrteľnej posteli. (Nie je ničím nezvyčajným, že sa po prijatí sviatosti človeku polepší.)
Prijať ju možno viackrát za život a pokojne aj v mladom veku, napríklad pred operáciou.
V tejto sviatosti Ježiš Kristus pomáha chorému na tele i na duši, uľavuje mu v bolesti a
posilňuje ho v slabosti. Na prijatie sviatosti (ak nejde o krízovú situáciu) treba byť v milosti
posväcujúcej (teda po svätej spovedi).
Sviatosť manželstva
Dnes je módou sobášiť sa v kostole a robia tak aj páry, ktoré boli v kostole naposledy na
birmovke (snáď nebudeš patriť medzi nich :). Je preto dôležité uvedomiť si, akú motiváciu

máš/budeš mať ty. Pre ľudí, ktorí sa snažia žiť svoj duchovný život, modlia sa, chodia do
kostola, pristupujú k sviatostiam, je prijatie sviatosti manželstva niečím úplne
samozrejmým – pozývajú ňou Ježiša do svojho vzťahu a spoločného života, aby ho svojou
prítomnosťou posvätil.
Sviatosť manželstva si vysluhujú samotní snúbenci. Kňaz je len svedkom, ktorý dohliada
na to, aby všetko prebehlo platne.
Manželia si svojím slobodným rozhodnutím sľubujú vernosť až do smrti a otvorenosť pre
život (teda ochota mať deti a vychovávať ich), a hoci v Cirkvi neexistuje rozvod,
manželstvo môže byť uznané za neplatné – no len ak je jedna z tých podmienok porušená.
Manželstvá sa končia z rôznych dôvodov, niekedy aj smutných a tragických, najčastejšie
však kvôli nevere alebo preto, lebo manželia po čase zistia, že sa už nemilujú. Láska však
nie je len ten pekný cit zaľúbenosti, je to rozhodnutie – a veľmi zodpovedné.
Môže byť problém, ak si veriaci berie neveriaceho či príslušníka iného náboženstva, skôr či
neskôr (a najneskôr pri výchove detí) sa môžu ukázať neprekonateľné rozdiely. Vzťah,
ktorý ťa odvádza od Boha, ťa nikdy nedovedie k láske. Aj preto sa treba pripraviť nielen
na deň svadby, ale na celý manželský život a mať vopred jasno vo svojich hodnotách a
prioritách.
Sviatosť kňazstva
Je sviatosť, v ktorej sa pokrstenému mužovi skrze vkladanie rúk a modlitbu biskupa udeľuje
duchovná moc a milosť pre svoj úrad. Má tri stupne, diakonskú, kňazskú a biskupskú
vysviacku. Najnižší stupeň je diakon, ten môže kázať, krstiť, sobášiť a pochovávať, a tzv.
trvalým diakonom sa môže stať aj ženatý muž. Kňaz (druhý stupeň) môže robiť všetko, čo
diakon, + okrem toho môže slúžiť omšu, spovedať, a udeľovať sviatosť pomazania chorých.
Biskup (tretí stupeň) k tomu všetkému môže vysluhovať sviatosť birmovania a sviatosť
kňazstva.
Bežne sa v živote stretávame najmä s kňazmi. Hoci sú neraz rôzne označovaní, kňaz je
človek ako každý iný: býva hladný aj nevyspatý, veselý aj nervózny, môže to byť zabávač aj
samotár, mať dar reči alebo byť skvelý spovedník. Aj on je hriešny (o nič menej ako ostatní
ľudia), ale sviatosťou kňazstva dostáva od Ježiša obrovskú moc konať v jeho mene,
vyučovať Božie slovo a sprostredkovávať sviatosti. Za kňazov by sme sa mali stále
modliť, aby vo svojom povolaní, ktoré vykonávajú pre nás všetkých, boli autentickí a verní.

2. Nauč sa
Youcat otázky: 224 – 271

3. Otestuj sa
https://knihy.typeform.com/to/xZ1wuZAq (test vyplň do 11. apríla)

4. Vyskúšaj
Svedomie je „svätyňa“ v tvojej duši. Vo svedomí sa pýtaš Boha, ako On vidí tvoj život.
Svedomie ti hovorí, či sa tvoje skutky Bohu páčia alebo nie. Svedomie ti hovorí, či konáš
správne. Svedomie potrebuje, aby si sa o neho staral, aby si ho vychovával. Ako sa môžeš
starať o svoje svedomie?
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●
●
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riaď sa Božím slovom a často čítaj Sväté písmo
počúvaj, čo ti radí Cirkev, čo hovorí Svätý Otec, čo sa hovorí na stretkách, čo vraví
kňaz na svätej omši
nezabúdaj pestovať zmysel pre „Božie veci“, k tomu slúži aj meditácia nad Božím
slovom
rob dobré skutky – cez ne sa svedomie prejavuje a rozvíja
je dobré robiť si večerné spytovanie svedomia
aspoň raz za mesiac sa na chvíľu stíš, pozri do svojho srdca – kto tam vládne?
ak ťa niekto upozorní, že niečo robíš nesprávne, zamysli sa nad tým
rob pokánie za svoje hriechy

