
Milí rodičia a milé deti. Srdečne vás pozdravujem. 

Najbližšie spoločné stretnutie budeme mať v nedeľu 13.3. o 16:30. Stretneme sa v kostole. 

- 1. bod: Pripomenieme si, čo prežívame v pôste a ako sa zapájame do spoločenstva farnosti. 

- 2. bod: Vysvetlenie častí sv. omše. 

- 3. bod: 1.svätá spoveď a vaše otázky. 

Nezabudnite sa prihlásiť na 1. svätú spoveď. Kde? TU po 7. stretnutí – sú tam prihlasovacie formuláre. Na 
1 pol-hodinu je 6 miest. Kedy? 19.3. v sobotu popoludní. 

Dôležité postrehy zo stretnutia s vami. 

Modlitby a desatoro už viete mnohí celkom dobre. Niektoré deti potrebujú trpezlivosť a väčšiu pomoc 
rodičov a dobrých ľudí. Ťažkosti robí ranná modlitba. Tiež zabúdame, že Ježiš je celý deň s nami a chce 
s nami prežívať všetko. 

Pri večernej modlitbe si už mnohí viete spytovať svedomie. Robme to pravidelne a vždy, keď prichádza 
k nášmu srdcu nepokoj. 

Nezabúdajme, že svedomie nie je „môj“ vnútorný hlas – teda to, čo sa mi zachce, či páči. Svedomie je 
darom od Pána Boha, cez ktoré ma učí rozhodovať sa pre dobro a odmietať zlo, teda počúvať Jeho. Bez 
stíšenia ho neviem dobre počuť, lebo v našom srdci môžu vládnuť iné „hlasy“ – túžby. 

Môže tam byť: 

- pýcha (povyšovanie sa nad druhými, alebo preceňovanie svojich síl, zabúdanie na Boha, že mu patrí 1. 
miesto v našom živote), 

- lenivosť (otrávenosť a nuda zo všetkého, čo mám robiť), 

- nečistota (neovládanie zvedavosti a záľuba v nečistých veciach), 

- hnev (zlá reakcia, ak sa nedeje to, čo ja chcem), 

- závisť (smútok z toho, že ten druhý niečo má, čo by som chcel mať aj ja, ale ja to nemám), 

- sebectvo (keď sa nechcem podeliť s tým, čo mám s druhými) 

- obžerstvo (neovládam sa v jedle, ale som prieberčivý – jem bez ovládania len to, čo mi chutí). 

- Niektorí pridávajú medzi hlavné hriechy aj strach, lebo vtedy sa moje srdce vzdialilo od Božej dobroty 
a lásky. Koho ovláda strach, ten má v srdci málo Božej lásky. 

Ak tieto hlasy stíšim, potom môžem počuť a vnímať, ako má Pán Boh rád a k čomu ma pozýva. 

Pri spytovaní svedomia je vhodné používať aj spovedné zrkadlo, lebo môžem objaviť veci, ktoré som si 
nevšimol a sú v mojom srdci, kde ubližujú Pánu Bohu, mne i iným ľuďom a ani si to neuvedomujem. Ničia mi 
pokoj a dobro vo mne i okolo mňa. Otázky a pomôcky na spytovanie svedomia ste už dostali. Ak ich nemáte 
môžete si ich stiahnuť znova na našej stránke TU. Linky sú v piatom stretnutí. 

Prajem všetkým potrebný pokoj a lásku, aby sme čím skôr očistili svoje srdcia a naplnili si ich Božou 
dobrotou a láskou, ktorá premôže aj veľké zlá vo svete – lebo sú živené našimi hriechmi a ľahostajnosťou. 
Panna Mária povedala pred vyše 100 rokmi vo Fatime trom malým pastierikom, že modlitba a pokánie 
dokážu zastaviť vojnu... a podarilo sa. Niektoré veci sa opakujú, ak si ich nezapamätáme. (viac 
o potvrdených Zjaveniach Panny Márie vo Fatime TU). 

V modlitbe za vás i s prosbou o modlitbu pre mňa. 

Don Dominik V. sdb 

  

P.S.: Milí rodičia, vaše deti vás veľmi potrebujú i váš dobrý príklad. Nech vnímajú Božiu prítomnosť vo vás i 
vo vašom vzťahu. 
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