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VEĽKONOČNÝ POZDRAV

NECH TRPIACI A UKRIŽOVANÝ JEŽIŠ NÁS POSILNI

V KRÍŽOCH, TRÁPENIACH A CHOROBÁCH.
NECH ZMŔTVYCHVSTALÝKRISTUS NÁM PRINESIE

POKOJ, RADOSŤ A LÁSKU.
MILOSTIPLNÉ VEĽKONOČNÉ SVIATKY

PRENIKNUTÉ VIEROU A NÁDEJOU

VÁM Z ÚPRIMNÉHO SRDCA ŽELÁ

DUCHOVNÝ OTEC EMIL



Neverejné slávenie Veľkonočného Trojdnia
v našej farnosti:

ZELENÝ ŠTVRTOKPÁNOVEJ VEČERE
1. apríl 2021
18:00 – Nacina Ves

VEĽKÝPIATOK– SLÁVENIE UTRPENIAA SMRTI PÁNA
2. apríl 2021
10:00 – Nacina Ves – Krížová cesta
15:00 – Nacina Ves – Obrady Veľkého piatku
Od 17:00 do 20:00 budú otvorené kostoly
k individuálnej a tichej modlitbe.

BIELA SOBOTA
3. apríl 2021
od 13:00 do 16:00 budú otvorené kostoly
k individuálnej a tichej modlitbe.
Veľkonočná vigília Pánovho zmŕtvychvstania:
19:00 – Nacina Ves

VEĽKONOČNÁNEDEĽAPÁNOVHO ZMŔTVYCHVSTANIA
4. apríl 2021
9:00 – Nacina Ves
od 13:00 do 16:00 budú otvorené kostoly
k individuálnej a tichej modlitbe.

Veľkonočný pondelok
5. apríla 2021
9:00 – Nacina Ves
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„Prečo, prečo, prečo?“
Takto začína krátky český oscarový film s názvomMost.

Chcel by som vám ho trochu priblížiť. Mimochodom, aj
keďho pozerám už desiaty krát, nedokážem sa ubrániť
slzám. Aj muži plačú.
Hlavná postava – otec – pracuje na železnici. Konkrétne

má na starosti úsek trate, kde ovláda železničnýmost cez
rieku. Keďvlak prejde, most sa pomocoumechanizmov
rozpojí a lode môžu preplávať po rieke. Otec má jediného
syna, ktorého nadovšetko ľúbi. Chodí ho každý deň čakať
pred školu a potom spoločne idú na otcovo pracovisko.
Večer ho chlapsky, ale s nežnou láskou ukladá do postele
a zaspávajú spolu.
Synček sa vidí v ockovi, ktorý je preňho všetkým. Raz,

keďvyrastie, chce byť ako ocko! Veľmi mu dôveruje a
prezrádza mu dokonca svoje chlapčenské tajomstvá.
Postava mamy je v príbehu ukrytá, aby sa zdôraznila
hĺbka a dôležitosťvzťahu otec – syn. Príbeh naberá obrátky,
keďobaja sú opäť spolu na pracovisku v riadiacej veži.
Otec na chvíľu odbieha skontrolovať neďaleký objekt.
V tom istom okamihu syn v diaľke zbadá, ako sa
nebezpečnou rýchlosťou približuje vlak. Nechápe. Podľa
cestovného poriadku by teraz nemal ísť žiaden! Jeden
záber prezradí, že vlak ide na ČERVENÚ!!! Most je
samozrejme zdvihnutý, lebo prechádzajú lode. Chlapec
kričí z plného hrdla na otca, ale ten je ďaleko. Nepočuje
jeho volanie. Odvážny chlapec vie, že musí konať, lebo
inak dôjde ku katastrofe. Musí konať ihneď! Pretože trávil
takmer všetok voľný čas s ocinom v práci, naučil sa, ako
sa most uvádza do pohybu, abymohol prejsť vlak. Otvára
príklop na obrovskommechanizme ozubených kolies

a pokúša sa o akciu. Svojimmalým detským telíčkom sa
zo všetkých síl snaží natiahnuť dole do šachty a páku
prepnúť, no náhle padá medzi ozubené kolesá. Otec
zachytí blízke pískanie blížiaceho sa vlaku. Naplno si
uvedomuje vážnosť situácie: Buďzachráni svoje
milované dieťa, alebo urýchlene spustí most a zachráni
tak vlak plný cestujúcich, ale za CENU SVOJHO SYNA...
Navyše pohľad do vnútra vlaku nie je najkrajší – niektorí
sú opití, ďalší omámení drogami, iní možno znechutení
životom... v ďalšom kupé sa zase ohovára, klebetí a
nadáva.
Dilema. Otec sa musí rozhodnúť. Syn alebo oni?

Rozhodol sa. Spúšťa most do pohybu. Beží z veže dole
a v spomalenom zábere je konfrontovaná nepochopiteľná
bolesť otca na jednej strane a nič netušiaci, zabávajúci sa
mladí, na strane druhej... Vlak ide ďalej. Cestujúci si
neuvedomujú, že práve boli ZACHRÁNENÍ.
Teraz sa ťa opýtam: Čo by si urobil TY? Pozri sa možno

na svoje dieťa, alebo vnúča. Dokázal by si to? Ja nie!
Pochopil si pointu, priateľmôj? To, že žiješ, nie je

samozrejmosťou! Tvoj život je jeden veľký dar od Boha!
To, že sa ti darí, nie je tvoja zásluha! Tvoj úspech je
požehnaním, ktoré dostávaš od Pána! To, že máš
odpustené hriechy, nie je kvôli tebe, ale jedine kvôli
Kristovej smrti! Nádej na večný život je darom
nebeského Otca pre teba. Tak objav ten DAR! Bol si
zachránený privysokou cenou. Cenou Drahej Krvi
Božieho Syna!!! A čo všetko ti ponúka Vzkriesený Kristus!
Tak čo, prišiel si na niečo?

Ľuboš Laškoty

PREČO HĽADÁTE ŽIVÉHO MEDZI MŔTVYMI?

OZNAMY NA APRÍL 2021



Vpiatok 19. marca vstúpila Cirkev do slávenia osobitného
„Roka rodinyAmoris laetitia“, vyhláseného SvätýmOtcom
Františkom pri príležitosti 5. výročia vydania jeho
posynodálnej apoštolskej exhortácie o láske v rodine. Deň
predtým predstavili v Tlačovom stredisku Svätej stolice ciele
a náplň tematického roka vedúci Dikastéria pre laikov,
rodinu a život, ktoré zastrešuje pripravované podujatia.

Novinárom sa prihovorili prefekt dikastéria kardinál
Kevin Farrell, podsekretárka dikastéria Gabriella
Gambinová a manželský pár Valentina a Leonardo Nepi
z talianskeho Arezza.
Kardinál Kevin Farrell vysvetlil cieľusporiadania Roka

rodiny Amoris laetitia poukázaním na svedectvo nádeje,
ktorú kresťanská rodina predstavuje práve v súčasnej
dobe pandémie:
„Pretrvávajúca situácia pandémienamedzinárodnejúrovni
vytvára vnás všetkých obavya utrpenie, no nemánáspreto
paralyzovať. Naopak, právev tomto osobitnomčasezmätku,
mykresťania smepovolaníbyťsvedkaminádeje. Misii Cirkvi
totižprináležíbyťvždy ohlasovateľkoudobrejzvesti Evanjelia.
Stojíza povšimnutie, žeapoštolskéexhortácia Amoris laetitia
sa začína práve týmito slovami: «Kresťanskéohlasovanie,
ktorésa týka rodiny, jenaozajdobrou správou»(č. 1).“

AJ 5. VÝROČIE AJ ROK SV. JOZEFA
„Osobitný rok o rodine sa začína 19. marca na Slávnosť

sv. Jozefa a pri piatom výročí zverejnenia Amoris laetitia.
Obe súvislosti sú významné.“
„Pandémia má veľmi bolestné dôsledky pre milióny

ľudí. Avšak práve rodina, aj keď tvrdo zasiahnutá
z rôznych aspektov, opäť raz ukázala svoju tvár „strážkyne
života“, ako ním je aj sv. Jozef. Rodina zostáva navždy
„strážkyňou“ našich najautentickejších a
najoriginálnejších vzťahov, tých, ktoré sa rodia v láske
a dávajú nám dozrievať ako osobám.
Päť rokov od vydania Amoris laetitia tiež predstavuje

podnet pre celú Cirkev, aby do rúk opäť zobrala tento
dôležitý dokument, ovocie dlhej synodálnej cesty. Rok
„Rodiny Amoris laetitia“ je vzácnou príležitosťou, aby
sme dali dozrievať plodom tejto cesty, nielen v rozličných
cirkevných kontextoch, ale i v samotných rodinách.“
„Usmernenia Cirkvi, po tom, ako boli zverejnené, treba

poznať, prijať –mysľou a predovšetkým srdcom – a potom
ich treba pretaviť do praxe.“

TRI ASPEKTY OBNOVY V PASTORÁCII RODINY
„Pápež František nás vyzýva k pastoračnej obnove.

A toto platí aj pre pastoráciu rodiny. Prvým aspektom
tejto pastoračnej obnovy, ktorý by som chcel zdôrazniť, je
nevyhnutnosť väčšej spolupráce. (...) Mnoho sa toho už
urobilo a aj sa robí pre rodiny, nezačíname od nuly.
Všetka táto práca a tieto skúsenosti bymohli byť
príkladom a inšpiráciou pre druhých, avšak sú ešte málo
známe a málo sa s nimi delíme.“
„Druhým aspektom tejto pastoračnej obnovy je zmena

mentality. (...) Treba prejsť od uvažovania o rodinách
čisto ako o adresátovi pastorácie k tomu, že o nich
budeme premýšľať ako o „subjekte“ pastorácie. (...)
Nezriedka ... sú jednou „živou katechézou“. Veď je mnoho
rodín, ktoré prežívajú svoju vieru a svoje povolanie
kmanželstvu a rodine príkladným spôsobom. A je veľmi
povzbudivé vidieť, ako sa nevzdávajú a čelia ťažkostiam
života s hlbokou radosťou – tou radosťou, ktorá sa
nachádza v „srdci“ sviatosti manželstva a ktorá živí celý
život manželov a osôb, ktoré s nimi žijú.“
„Tretím aspektom tejto pastoračnej obnovy je formácia

formátorov ... počínajúc budúcimi duchovnými pastiermi
– už od čias seminára. (...) Čo sa týka duchovných
pastierov, môžeme povedať, že je toho mnoho, čo môžu
„dať“ rodinám, no ešte viac je toho, čo od nich môžu
„prijať“.“
Ako uviedla Dr. Gambinová, počas Roka rodiny Amoris

laetitia bude dikastérium pravidelne na svojom
internetovom portáli zverejňovať rozličné materiály.
Každýmesiac prinesú nové video so svedectvami rodín
z celého sveta, ktoré spolu s pápežom Františkom
vyrozprávajú ako prežívajú tie aspekty rodinného života,
o ktorých sa hovorí v Amoris laetitia.
Väčšina materiálov k Roku rodiny bude prichádzať

zo samotných diecéz, rodinných hnutí a združení. Do
slávenia Roka rodiny sa zaradí aj Svetový deň starých
rodičov a starých ľudí, ktorý sa bude sláviť vôbec po prvý
raz. Bude to v termíne 25. júla.
Kotázke o význame venovať sa téme rodiny amanželstva

podsekretárka Dikastéria pre laikov, rodinu a život
Gabriella Gambinová dodáva:
„Dnes prežívamekrízu povolaní, nie iba do rehoľného

života, ale tiež domanželstva, lebo ako smepovedali,
rozhodnúťsa premanželstvo nie je ako zvoliťsi prácu: ide tu
o povolanie. Tento rokviacako inokedy smevšetci pozvaní
zapracovaťna tom, aby sa upevnila rodinná inštitúcia, nie
iba v Cirkvi, ale aj v spoločnosti. Je to dlhá cesta, a neskončí
sa Svetovým stretnutím rodín v roku 2022.“

Pripomeňme, že miestom najbližšieho Svetového
stretnutia rodín bude na budúci rok Rím.

Prevzaté z tkkbs.sk
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AMORIS LAETITIA NA CELOSTNÉ OSVOJENIE SI DOKUMENTU

ZAČÍNA SA ROK RODINY



VeľkonočnéTrojdnie budemeaj tento roksláviťnie tak, ako smezvyknutí. Bohoslužby si budememôcťvybraťv televízii alebo
na internete, krížovú cestumožno absolvujemev záhrade, o požehnanie jedál sa budememusieťpostaraťsami a radosťzo
Zmŕtvychvstania Ježiša Krista budemeprežívaťv kruhu najbližších. Zdôvodu aktuálnej epidemiologickej situácie ani tento
roknebudememôcťpočas týchto sviatkov navštíviťrodiny a jedinýmmožným spojenímnámzostanú telefóny či internet.
Budeme sa vidieť, môžeme sa počuť, ale nebudeme simôcťstisnúťruky a potešiťsa z vzájomnej blízkosti. Len pomaly si
uvedomujemekríž, ktorýmámena svojich pleciach. Napriekvšetkému je to všaklen pierko v porovnanís krížom, ktorý za nás
niesol Ježiš, obetoval sa, zomrel, bol pochovaný, aby tretieho dňa vstal zmŕtvych a zvíťazil nad smrťou. Dal námnádej a
ukázal nám, že sa nemámebáťa s vierou vNeho zvíťazímeajmy.
Aby sme si pripomenuli atmosféruVeľkonočného Trojdnia v našej farnosti, našli smepre vás v archíve zábery zo slávností
z predchádzajúcich rokov. Svedčia najmä o tom, že či bolo slnko, pršalo či dul nepríjemný vietor, prežívali veriaci z našej
farnosti tieto chvíle naplno, uvedomujúc si ich význama vplyv na nášsúčasný život.
Pospomínajte si teda prostredníctvom fotografiína VeľkonočnéTrojdnia vo všetkých obciach našej farnosti a venujte
spomienku aj tým, ktoríuždnesmedzi nami nie sú.
A verme, ženasledujúca VeľkáNocuž budeopäťslávená so všetkou úctou a v plnom spoločenstve. -r-

VEĽKONOČNÉ TROJDNIE V NAŠEJ FARNOSTI
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Toto požehnanie súvisí so starou pôstnou praxou, ktorá

zakazovala nielen požívanie mäsa, ale aj vajec a syra. Tieto

pokrmy boli na Veľkú noc požehnávané na ich prvé domáce

použitie. Požehnanie pokrmov pripomína, že spoločenstvo

so zmŕtvychvstalým Kristom pri eucharistickom stole má

pokračovaťdoma v hostine lásky – agapé.

ÚVOD
Naša pomoc † vmene Pánovom.
Ktorý stvoril nebo i zem.

ČÍTANIE BOŽIEHO SLOVA
Vypočujme si slová z Evanjelia podľa Lukáša.

Po svojom zmŕtvychvstaníJežiš zastal uprostredučeníkov
a povedal im: „Pokoj vám.“Zmätenía naľakanísimysleli, že
vidia ducha. On im povedal: „Čo sa ľakáte a prečo vám srdcia
zachvacujú takémyšlienky?Pozrite namoje ruky a nohy, že
som to ja!Dotknite sama a presvedčte sa!Veďduch nemá
mäso a kosti – a vidíte; že ja mám.“Ako to povedal, ukázal im
ruky a nohy. A keďtomu stále od veľkej radosti nemohli uveriť
a len sa divili, povedal im: „Máte tu niečo na jedenie?“
Počuli sme slovo Pánovo.

MODLITBA POŽEHNANIA

Žehnaniemäsových výrobkov
Modlime sa.

Bože, ty si prostredníctvom svojho služobníka Mojžiša

rozkázal zabiťbaránka a jeho krvou natrieťveraje dverípri

vyslobodenísvojho ľudu z Egypta. Ten baránok bol

predobrazom nášho Pána Ježiša Krista.

Prosíme ťa:

Pre jeho slávne vzkriesenie požehnaj tieto výrobky z mäsa,

ktorémy, tvoji služobníci chcem požívaťna tvoju chválu.

Skrze Krista, nášho Pána.

Amen.

Požehnanie vajíčokamliečnych výrobkov
Modlime sa.

Pre zmŕtvychvstanie nášho Pána Ježiša Krista prosíme ťa,

Bože, zošli svoje požehnanie na tieto vajíčka a všetky

výrobky z vajec a mlieka, aby sa stali užitočným pokrmom

pre tvojich služobníkov, ktorí ich budú s vďakou požívať.

Skrze Krista, nášho Pána.

Amen.

Požehnanie chleba (pasky)
Modlime sa.

Pane Ježišu Kriste, ty chlieb anjelov, živý chlieb večného

života, prosíme ťa, požehnaj tento chlieb (pasku) tak, ako si

požehnal päťchlebov, ktorými si nasýtil hladné zástupy, aby

všetci, ktoríbudú z neho požívať, dosiahli milosťpre dušu a

zdravie pre telo a aby ťa velebili po všetky veky vekov.

Amen.

SPOLOČNÉ POŽEHNANIE
Modlime sa.

Pane, Ježišu Kriste, ty si nášveľkonočný Baránok, obetovaný za

spásu sveta; naplň nás radosťou z vykúpenia a daj nám poznať, že si

uprostrednás, keďsme zhromaždenív tvojommene. Požehnávaj

tých, ktoríbudú jesťtieto pokrmy, posilňuj ich vzájomnú lásku a daj,

aby sme raz s tebou zasadli aj za stôl knebeskej hostine v radosti u

nebeského Otca, kde žiješa kraľuješna veky vekov.

Amen.
Nasleduje pokropenie pokrmov požehnanou vodou.

(Možno použiťtrojkráľovú vodu).

SPOLOČNÁ MODLITBA VERIACICH
Milovaní, radujeme sa z Kristovho zmŕtvychvstania,

a preto so srdcom plným veľkonočnej nádeje prosme
nášho nebeského Otca.
1. Bože Otče, tvoj Syn nás skrze svoju smrť uviedol do

nového života; obdaruj nás svojou milosťou, aby sme
s vierou kráčali cestou pozemského života smerom
k večnosti. Prosíme ťa, vyslyš nás.
2. Bože Otče, vo svojom Synovi nám preukazuješ

nesmiernu štedrosť; nauč nás vážiť si štedrosť zeme, ktorá
nám dáva pokrm pre našu obživu. Prosíme ťa, vyslyš nás.
3. Bože Otče, nasycuješ nás poznaním svojho

milosrdenstva; pomáhaj nám v úsilí byťmilosrdnými voči
blížnym a deliť sa s nimi o jedlo. Prosíme ťa, vyslyš nás.
4. Bože Otče, tvoj Syn prežil nesmiernu úzkosť a bolesť

predtým, než bol zmŕtvychvstaním oslávený; daruj
hladujúcim a trpiacim nádej, že utrpením sa dostávajú
bližšie k tvojej otcovskej náruči. Prosíme ťa, vyslyš nás.
5. Bože Otče, tvoj Syn Ježiš Kristus sa stal pre nás živým

pokrmom; daj, nech s čistým srdcom prijímame
Eucharistiu a ďakujeme ti za dar jeho tajomného tela –
Cirkev. Prosíme ťa, vyslyš nás.
A teraz sa modlime tak, ako nás to naučil Pán Ježiš:
Otče náš,...

ZÁVEREČNÉ POŽEHNANIE
Vmene Otca i Syna † i Ducha Svätého
Amen.

POŽEHNANIE VEĽKONOČNÝCH POKRMOV
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OBJASŇOVACIA NÓTA

Vniektorých cirkevných prostrediach sa začínajú šíriť plány

a návrhy na požehnanie osôb rovnakého pohlavia. Nezriedka sú

tieto plánymotivované úprimnou vôľou na prijatie a sprevádzanie

homosexuálnych osôb, ktorým sa ponúkajú cesty rastu vo viere,

„aby tí, ktorí prejavujú homosexuálnu náklonnosť, mohli prijať

pomoc potrebnú na pochopenie a plné uskutočnenie Božej vôle

vo svojom živote“.

Na tejto ceste môže dôležitú úlohu zohrávať počúvanie Božieho

slova, modlitba, účasť na cirkevných liturgických úkonoch a skutky

lásky k blížnemu, lebo podporujú úsilie pochopiť vlastnú životnú

históriu, ako aj slobodne a zodpovedne prijať svoje krstné povolanie.

Pretože „Bohmiluje každého človeka a tak to robí aj Cirkev“,

odmietajúc každú nespravodlivú diskrimináciu.

Spomedzi liturgických úkonov Cirkvi majúmimoriadny význam

sväteniny, „posvätné znaky, ktorými sa, určitým napodobením

sviatostí, naznačujú a na orodovanie Cirkvi dosahujú najmä

duchovné účinky. Sväteniny pripravujú ľudí na prijatie hlavného

účinku sviatostí a posväcujú rozličné okolnosti života.“Katechizmus

Katolíckej cirkviďalej špecifikuje, že „sväteniny neudeľujú milosť

Ducha Svätého na spôsob sviatostí, ale modlitbou Cirkvi pripravujú

na prijatie milosti a uspôsobujú na spoluprácu s ňou“ (b. 1670).

Medzi sväteniny patria požehnania, ktorými Cirkev „vyzýva ľudí, aby

chválili Boha, povzbudzuje ich, aby prosili o jeho ochranu a nabáda

ich, aby sa svätosťou života usilovali stať sa hodnými jeho

milosrdenstva“. Okrem toho boli ustanovené „ako posvätné znaky,

ktorými sa, určitým napodobnením sviatostí, naznačujú a na

orodovanie Cirkvi dosahujú najmä duchovné účinky“.

V dôsledku toho, ak sa zvoláva požehnanie na niektoré ľudské

vzťahy a má to byť v súlade s podstatou svätenín, je nutné, aby

okrem správneho úmyslu tých, ktorímajú na ňom účasť, bolo

objektívne a pozitívne usporiadané aj to, čo sa požehnáva, aby to

mohlo prijať a vyjadrovaťmilosť v súlade s Božími plánmi

vpísanými do stvorenia a naplno zjavenými v Kristovi, Pánovi. Preto

sú s podstatou požehnania udeľovaného Cirkvou kompatibilné iba

tie skutočnosti, ktoré sú ako také zamerané na službu týmto Božím

plánom.

Z tohto dôvodu nie je dovolené udeľovať požehnanie vzťahom

alebo partnerstvám, hoci aj stabilným, ktoré zahŕňajú praktizovanie

sexualitymimo manželstva (t. j. mimo nerozlučného zväzkumuža

a ženy, z vlastnej podstaty otvoreného pre odovzdávanie života), ako

je to v prípade zväzkov osôb rovnakého pohlavia. Prítomnosť

pozitívnych prvkov – ktoré ako také treba oceniť a vyzdvihnúť–

v takýchto vzťahoch ich nedokáže napraviť, aby sa mohli stať

legitímnym objektom cirkevného požehnania, pretože takéto

pozitívne prvky existujú v kontexte zväzku, ktorý nie je usporiadaný

podľa plánu Stvoriteľa.

Navyše, keďže požehnania osôb sú spojené so sviatosťami,

požehnanie homosexuálnych zväzkov nemožno považovať

za dovolené, pretože by istým spôsobom predstavovalo

napodobňovanie alebo analogický odkaz na požehnanie manželov,

ktoré sa zvoláva na muža a ženu spájajúcich sa vo sviatosti

manželstva, pričom v skutočnosti „neexistuje nijaký základ pre

pripodobňovanie alebo vytváranie analógií, ani vzdialených, medzi

homosexuálnymi zväzkami a Božím plánom týkajúcim sa

manželstva a rodiny“.

Vyhlásenie nedovolenosti požehnávania zväzkov osôb rovnakého

pohlavia teda nie je a nechce byť formou nespravodlivej

diskriminácie, ako skôr odkazom na pravdivosť liturgického úkonu

a na samotnú podstatu svätenín, ako ich chápe Cirkev.

Kresťanské spoločenstvá a ich pastieri sú vyzvaní, aby s úctou

a ohľaduplne prijali osoby s homosexuálnymi sklonmi a aby vedeli

nájsť vhodnejšie spôsoby, ktoré sú v súlade s učením Cirkvi, ako im

ohlasovať evanjelium v jeho plnosti. Zároveň by tieto osobymali

uznať, že Cirkev im je skutočne nablízku –modlí sa za ne, sprevádza

ich a spolu s nimi kráča po ceste kresťanskej viery – a mali by prijať

s úprimnou ochotou jej učenie.

Odpoveďna predložené dubium teda nevylučuje udeľovanie

požehnania jednotlivým osobám s homosexuálnymi sklonmi, ktoré

prejavia vôľu žiť verne podľa Bohom zjavených plánov, ako ich

predkladá cirkevné učenie, avšak vyhlasuje za nedovolenú každú

formu požehnania, ktorá smeruje k uznaniu ich zväzkov ako

takých. V takom prípade by totiž požehnanie nevyjadrovalo zámer

zveriť do Božej ochrany a jeho pomoci jednotlivé osoby vo vyššie

uvedenom zmysle, ale znamenalo by schválenie a povzbudenie

takej životnej voľby a praxe, ktoré nemožno uznať podľa Bohom

zjavených plánov za objektívne usporiadané.

Cirkev zároveň pripomína, že sám Boh neprestáva požehnávať

každé zo svojich detí putujúcich na tomto svete, pretože pre neho

„sme dôležitejší než všetky hriechy, ktoré môžeme spáchať“. No

nepožehnáva a nemôže požehnaťhriech: požehnáva hriešneho

človeka, aby uznal, že je súčasťou jeho plánu lásky a nechal sa ním

premeniť. On nás totiž „berie takých, akí sme, ale nikdy nás nenechá

takými istými“.

Z uvedených dôvodov Cirkev nemá a ani nemôže maťk dispozícii

moc požehnávať zväzky osôb rovnakého pohlavia vo vyššie

uvedenom zmysle.

Najvyššíveľkňaz František, na audiencii, ktorú udelil dolu

podpísanému sekretárovi tejto kongregácie, bol informovaný a dal

svoj súhlas na uverejnenie tohto Responsum ad dubium,

s priloženou objasňovacou nótou.

VRíme, v sídle Kongregácie pre náuku viery,

22. februára 2021,

na sviatok Katedry sv. Petra, apoštola.

kardinál Luis F. Ladaria, SJ

prefekt

Giacomo Morandi

titulárny arcibiskup Cerveteri

sekretár

RESPONSUM (ODPOVEĎ) KONGREGÁCIE PRE NÁUKU VIERY
NA DUBIUM (POCHYBNOSŤ) OHĽADOM POŽEHNÁVANIA ZVÄZKOV OSÔB ROVNAKÉHO POHLAVIA

NA POLOŽENÚOTÁZKU:
DISPONUJE CIRKEVMOCOU UDEĽOVAŤ POŽEHNANIE
ZVÄZKOM OSÔB ROVNAKÉHO POHLAVIA?
SA ODPOVEDÁ:
NEGATÍVNE.
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ďalšie informácie o dianí vo farnosti nájdete na

ÚMYSLY APOŠTOLÁTU

MODLITBY NA APRÍL

VŠEOBECNÝ: ZA TÝCH, KTORÍ V KRAJINÁCH POD

DIKTATÚROU, AUTORITÁRSKYM REŽIMOM ALEBO

S OSLABENOU DEMOKRACIOU BOJUJÚ ZA ZÁKLADNÉ

PRÁVA, RISKUJÚC VLASTNÉ ŽIVOTY.
ÚMYSEL KBS: ABY SME PRÍKLADNÝM SLÁVENÍM

VEĽKEJ NOCI PRINÁŠALI SVETU NÁDEJ NA VÍŤAZSTVO

BOŽEJ PRAVDY A SPRAVODLIVOSTI.

Jedna žena si myslela, že vo videní sa jej zjavil Boh. Šla
sa teda poradiť k svojmu biskupovi. Dobrý prelát jej
odporúčal: „Drahá pani, možno veríte ilúziám, klamom.
Musíte vedieť, že ako diecézny biskup som tu ja, kto môže
rozhodnúť, či sú vaše videnia pravé, alebo nepravé.“
„Samozrejme, excelencia.“
„To je moja zodpovednosť, moja povinnosť.“
„Výborne, excelencia.“
„Tak teda, drahá pani, urobte, čo vám poviem.“
„Urobím to, excelencia.“
„Nabudúce, keďsa vám Boh zjaví, ako vy tvrdíte,

podrobte ho skúške, aby ste vedeli, že je to skutočne Boh.“
„Súhlasím, excelencia. Ale v čom tá skúška spočíva?“

„Povedzte Bohu: »Odhaľmi, prosím, osobné a súkromné
hriechy pána biskupa.« Ak sa vám skutočne zjaví Boh,
prezradí vámmoje hriechy. Potom sa vráťte sem a poviete
mi, čo vám povedal, mne, a nikomu inému. Súhlasíte?“
„Urobím tak, ako si želáte, excelencia.“
O mesiac pani požiadala, aby ju biskup prijal. Biskup sa

jej spýtal: „Zjavil sa vám znovu Boh?“
„Myslím, že áno, excelencia.“
„Požiadali ste ho o všetko, čo som vám kázal?“
„Áno, excelencia.“
„A čo vám povedal Boh?“
„Povedal mi: »Povedz biskupovi, že na jeho hriechy som

zabudol.«“

BOŽIA PAMÄŤ

ZO ŽIVOTA FARNOSTI

V MARCI 2021

Opustili nás:

Helena Vojnová, r. Jablonská – Petrovce n/L
Rok narodenia – 1940

Bernardína Dankaninová, r. Zajacová – Petrovce n/L
Rok narodenia - 1932

Odpočinutie večné daj im, Pane, a svetlo večné
nech im svieti, nech odpočívajú v pokoji.

V jedno daždivé popoludnie uháňala autom po jednej
z hlavných ulíc mesta žena. Bola sústredená, lebo cesta
bola mokrá a šmykľavá. Zrazu dieťa, ktoré sedelo vedľa
nej, povedalo: „Vieš, mama, premýšľam o jednej veci.“
Matka bola zvedavá, čo sa v tej hlavičke sedemročného

dieťaťa objavilo. „Na čo myslíš?“
„Dážď,“ začalo vysvetľovať, „je ako hriech a stierače sú

ako Boh, ktorý zotiera naše hriechy.“

Keďmatka premohla prekvapenie, spýtala sa: „Všimol si
si, že stále prší? Čo to podľa teba znamená?“
Dieťa nezaváhalo ani na chvíľu a povedalo: „My stále

hrešíme a Boh nám stále odpúšťa.“
Nejestvuje nijaká kniha, do ktorej sa zapisujú hriechy.

Boh nemá nijaký register, nijaký katalóg. Boh nás vidí
v prítomnej chvíli a zahŕňa nás bezpodmienečnou láskou.




