RÍMSKOKATOLÍCKA CIRKEV
FARNOSŤ SVÄTÝ JUR

Horné predmestie 18, 900 21 Svätý Jur
tel: 02-449 714 54; mail: fara.jur@gmail.com; web: svatyjur.fara.sk

_________________________________________________________________________________________________________________________________________

Farský kostol otvorený k tichej súkromnej modlitbe:
Pondelok – sobota od 18.00 hod. do 19.00 hod.
Nedeľa od 10.00 hod. do 12.00 hod.
SVIATOSŤ ZMIERENIA & SVÄTÉ PRIJÍMANIE
Sviatosť sa bude vysluhovať vždy v čase, keď je kostol otvorený. Spovedá sa v spovednici
pod chórom alebo vonku pri zvonici. Každý penitent čakajúci na svätú spoveď musí mať na tvári
(na nose i ústach) rúško a odstup medzi sebou minimálne 1,5 metra. V chráme sú ľudia krátky čas
a v malom počte, max. 10 penitentov.
Následne bude možnosť Svätého prijímania. Rozdávanie svätého prijímania sa musí konať
podľa hygienických požiadaviek. Penitenti čakajú na prijatie Eucharistie s rúškom na tvári
v primeraných odstupoch (1,5 metra) v kostole. Každý prijímajúci si pred prijatím Eucharistie rúško
z tváre uvoľní, aby si mohol vložiť Eucharistiu do úst a následne si rúško vráti na ústa a nos a odíde.
V súčasnej situácii je vhodné pripomenúť, akým spôsobom je stanovený cirkevný príkaz ohľadom prijatia
sviatosti zmierenia a sviatosti oltárnej:
-

Kánon 989 Kódexu kánonického práva stanovuje: „Každý veriaci, keď dosiahol vek rozoznávania, je
povinný úprimne sa vyspovedať z ťažkých hriechov aspoň raz do roka.“
Kánon 920 znie takto: „§ 1. Každý veriaci po uvedení do najsvätejšej Eucharistie je povinný aspoň raz
do roka pristúpiť k svätému prijímaniu. § 2. Toto prikázanie sa musí splniť vo veľkonočnom období,
ak sa z oprávneného dôvodu nesplní v priebehu roka v inom čase.“
Štvrtý cirkevný príkaz, ako ho poznáme v katechetickom vyjadrení, vychádza z kánonov 920 a 989.
Vysluhovanie sviatosti zmierenia a sviatosti oltárnej sa má vhodne konať predovšetkým vo
veľkonočnom období a z oprávneného dôvodu v priebehu roka v inom čase.

Dobrú svätú spoveď si veriaci môžu vykonať nielen v pôstnom období ale aj vo veľkonočnom období
a kvôli oprávnenému dôvodu nebezpečenstva epidémie aj v priebehu roka v inom čase.
Pri oprávnenom dôvode o prijatie sviatosti zmierenia možno požiadať aj telefonicky alebo mailom.
______________________________________________________________________________
Odpoveď hovorcu KBS Martina Kramaru:
Individuálne sväté spovede na požiadanie nie sú zakázané, neodporúča sa však organizovať
spoločné spovede. Spovedať sa má prednostne v spovedniciach, ktoré sú opatrené mriežkou, a na
tú treba dať priesvitnú zábranu.
Prosíme zároveň veriacich, aby brali ohľad na výnimočnú situáciu a na to, že aj kňazi môžu ochorieť,
a potom už nebudú k dispozícii ani tým, čo sa ocitnú v ohrození života. Nemôžeme si v týchto
okolnostiach všetci žiadať všetko, na čo sme bežne zvyknutí. Na druhej strane máme príležitosť
lepšie si uvedomiť a pripomenúť, že treba pravidelne spytovať svedomie a ľutovať hriechy.
Veriaci z katechizmu poznajú, že existuje aj tzv. dokonalá ľútosť. Článok 1452: Keď ľútosť pochádza
z lásky k Bohu milovanému nadovšetko, volá sa „dokonalá" (je to ľútosť z lásky – caritatis contritio).
Takáto ľútosť odpúšťa všedné hriechy; dosiahne aj odpustenie smrteľných hriechov, ak zahŕňa
pevné predsavzatie pristúpiť k sviatostnej spovedi, len čo to bude možné.
Využime teraz túto možnosť. Treba si pravidelne spytovať svedomie, vzbudzovať ľútosť a hriechu
sa chrániť. Ak zavádzame bezpečnostné opatrenia, aby sa COVID-19 nešíril, treba sa, samozrejme,
vyhýbať aj nákaze hriechu. Vyhýbať sa blízkej príležitosti, nevystavovať sa zbytočne situáciám,

v ktorých človek môže do hriechu upadnúť. Naopak, viac sa modliť, viac čítať Sväté písmo
a duchovnú literatúru. Jedným slovom, hriechu sa chrániť.
Tak ako ľudia dostávajú informáciu, že teraz nemajú so všetkým chodiť k lekárovi, lebo ho môžu
vyradiť zo služby, mali by sme brať do úvahy aj zdravie kňazov - najmä tých, čo sú starší, alebo
trpia chronickými nemocami.
Je tu čas skúšky, ktorý preverí aj to, aká je naša viera. Je tu čas byť na seba o čosi náročnejší.
Sviatosti sú nesmierne vzácne: sú to pre nás viditeľné znaky neviditeľnej Božej milosti, ustanovené
Kristom. Avšak neviditeľná Božia milosť v nás pôsobí, aj keď nám jej viditeľné znaky dočasne nie
sú plne k dispozícii. Veríme tomu?
Ponúka sa aj otázka na spytovanie svedomia: nezvykol som si náhodou na svätú spoveď ako na
„náplasť“, ktorou prikrývam symptómy pochádzajúce z hlbších príčin, napríklad z pýchy, egoizmu,
závisti, či strachu? Neopakujem tam dookola to isté, aby som odišiel, azda na chvíľu spokojný, ale
bez toho, že by som sa naozaj obrátil, či posunul k lepšiemu? Teraz je príležitosť ísť do hĺbky.
Premýšľať. Spytovať.
Ľutovať. Meniť.
Ak spoveď skutočne potrebujem a skutočne som na ňu dobre pripravený, môžem o ňu individuálne
požiadať. Berme však tento čas aj ako príležitosť na dlhšie, poriadnejšie spytovanie svedomia.
A ako náročnejšiu prípravu na dobrú svätú spoveď.
Martin Kramara, hovorca KBS

