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Aktuálne otázky kladené v súvislosti s pandémiou koronavírusu
Možno si voči vakcinácii uplatniť
výhradu vo svedomí?
Nie. Výhrada vo svedomí sa týka takého
konania, ktoré je vo svojej podstate zlé.
Preto ho niekto odmieta, hoci by ho k tomu
nútili. Keď ide napríklad o vykonanie
potratu alebo eutanázie, môžeme hovoriť o
výhrade vo svedomí pre lekára či
zdravotníckeho pracovníka, ktorý sa na
tom odmieta podieľať. Očkovanie ako také
však vo svojej podstate zlé nie je. Ak ho
niekto odmieta, nemôže sa odvolávať na
výhradu vo svedomí. Takisto v prípade, ak
niekto odmieta prijímanie do rúk. Nemôže
sa odvolávať na výhradu vo svedomí.
V tejto súvislosti treba dať správnu mieru
aj skutočnosť, že vlastné svedomie
nemožno klásť kedykoľvek a akokoľvek
nad zákony a pravidlá, ktoré platia v
spoločnosti. Lebo aj svedomie sa môže
mýliť. Ak nie je správne formované, môže
sa stať úzkostlivým či škrupulóznym alebo
naopak, môže zostať zaslepené alebo
umlčané. V takýchto prípadoch nevynáša
správne úsudky. O svedomie sa treba
starať a omyly svedomia nie sú vždy bez
viny! Jedine nezavinená "nevedomosť
hriech nečiní". Ak človek nadobudnutie
primeraného poznania pre svoje svedomie
zanedbal, či už z lenivosti, tvrdohlavosti,
ľahostajnosti (...), tak sa nerozhoduje a
nekoná správne a je vinný aj pred Bohom,
hoci sa rozhodoval a konal na základe
svojho
svedomia.
Svedomie
nemá
principiálne
morálne
"absolutórium".
Nijakého človeka naozaj nemožno nútiť,
aby konal proti svojmu svedomiu, ale
zároveň je každý človek povinný sa o svoje
svedomie starať a formovať ho – katolík v
súlade s učením Cirkvi!
Ak sa niekto rozhodne, že bude jazdiť
vľavo v takej krajine, kde všetci jazdia
vpravo, nemôže sa odvolávať na slobodu
svedomia. Hoci o tom, na ktorej strane
vozovky sa jazdí, nerozhoduje Sväté
písmo ani katechizmus, ale je to vec
spoločenskej dohody. Správne formované
svedomie túto spoločenskú dohodu
rešpektuje, a nepokúša sa nad ňu
vyvyšovať. Ak by sme chceli parafrázovať
Sväté písmo, v tomto prípade sa dáva
"cisárovi, čo je cisárovo". Štát určuje
pravidlá, ktoré pokladá za nevyhnutné pre
chod spoločnosti, a veriaci ich rešpektujú,
ak sú morálne dobré alebo aspoň
neutrálne. Môžu ich odmietnuť iba vtedy,
ak sú principiálne nemorálne.

Je primerané odmietať vakcíny kvôli ich
spojeniu s abortom?
Nie. Mnohokrát bolo objasnené, že
spojenie s abortom je natoľko vzdialené,
že v danej situácii nikto, kto sa nechá
zaočkovať, nepácha hriech. Aj táto
skutočnosť
súvisí
so
správnym
formovaním svedomia. Lebo vo svete, v
ktorom žijeme, žiaľ, nie je možné
dosiahnuť
absolútnu
nespojitosť
s
hriechom pri všetkom, čo robíme. Ako
kresťania sa usilujeme, aby táto spojitosť
bola čo najmenšia. Zároveň v pokore
chápeme, že ju nie sme schopní na 100
percent
odstrániť.
Lebo
čokoľvek
kupujeme, od nášho oblečenia, cez benzín
do auta, cez telefóny a počítače, cez
potraviny, nápoje, atď., môže mať, a neraz
preukázateľne má určitú spojitosť s
hriešnym konaním druhých ľudí, a to aj
veľmi vážnym, s konaním bezohľadným
voči ľudským životom alebo voči ľudskej
dôstojnosti. Stačí si prečítať o kobaltových
baniach, kde sa ťažia suroviny na výrobu
súčiastok
zariadení,
prostredníctvom
ktorých čítame články na internete... Alebo
sa zamyslieť nad tým, ako dodnes
profitujeme z práce otrokov - v minulosti
i súčasnosti.
Vakcíny (ako napr. Pfizer alebo Moderna),
ktoré sa u nás často používajú, nie sú
vyrobené z buniek potrateného plodu. Pri
ich testovaní boli využité látky veľmi
vzdialeno súvisiace s bunkovou líniou
vypestovanou z tkaniva odobratého pred
desiatkami rokov z potrateného plodu.
Podobným spôsobom však boli pri vývoji
testované takmer všetky bežne používané
lieky.
Ak by sme takisto prísne ako niektorí
posudzujú
vakcíny
proti
covid19
posudzovali všetko ostatné, museli by sme
nielen prestať užívať bežné lieky, ale v
podstate aj opustiť spoločnosť a vrátiť sa k
pestovaniu vlastných potravín, výrobe
vlastného oblečenia, samozrejme bez
strojov, atď.
Potraty bude Cirkev vždy odmietať. A vždy
bude žiadať, aby aj testovanie liečiv
nemalo s nimi spojitosť. Zároveň je vecou
Cirkvi, nie hocikoho, definovať mieru toho,
čo je prijateľné a čo je neprijateľné pre túto
spojitosť: lebo nulová spojitosť so zlom v
našom živote, žiaľ, neexistuje. Snažíme sa
ju minimalizovať, nevieme ju však na 100
percent odstrániť.
Martin Kramara, hovorca KBS
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KRST PÁNA
Resp.: Pán požehná svoj ľud pokojom./
Dobroreč, duša moja, Pánovi; on je nesmierne veľký

V televíznom
spravodajstve
redaktor ponúkol spracovanú reportáž
o „krste” lode s biblickým názvom.
Použité
bolo,
samozrejme,
šampanské.
Iná
správa
zasa
predstavila filmovú hviezdu, ktorá sa
stala „krstnou matkou” vzácneho
hrocha. Spevácka star zase „krstila“
svoje nové CD a DVD z vianočného
koncertu.
Éterom
sa
nieslo
nevypovedané:
Krst?!
Veď
tu
dochádza k devalvácii ľudského
slova, ale aj posvätných tajomstiev,
Božích darov...?”
KRST
V evanjeliu dnešnej nedele pripravuje
sv. Ján Krstiteľ ľudí na vzácny krst
ohňom a Duchom Svätým. Ide o krst
osôb, nie vecí, či zvierat! A krstiteľ má
byť významovo mocnejší ako sv. Ján.
Ide o samotného Mesiáša- Ježiša
Krista, po ktorého krste sa otvára
nebo a zaznieva: „Ty si môj milovaný
syn, v tebe mám zaľúbenie.“
To isté sa deje pri každom jednom
krste v súčasnosti. Na základe viery
rodičov a sviatosti cirkvi zostupuje na
krstenca oheň v podobe Ducha
Svätého a Boh nám hovorí: „Ty si môj
milovaný syn, moja milovaná dcéra.“
Je to vzácny posvätný dar sviatosti
krstu,
ktorý
z obyčajného

novorodenca robí adepta na večný
život a otvára mu brány neba. To nie
je nejaké uvádzanie do života kvôli
tomu, aby sa novorodenec lepšie
predával! Nie je to krst neživej veci, či
zvieraťa, ktoré nemajú nárok na
spásu. Akosi sa nám dnes vytráca
posvätnosť
sviatostí
a aj mnohí
kresťania si z nich vytvárajú situácie,
ktoré prinesú zdroj príjmov, či
príležitosti na to, aby sa mohli dobre
najesť alebo napiť.
Je
potrebné
znova
a
znova
evanjelizovať, konať katechézu, a to
počnúc krstom. Krst je sviatosť
nového života. Vtláča do duše
nezmazateľný znak, že celkom
patríme Kristovi. Krstná voda nemôže
zamrznúť ani sa vysušiť...
Rodičia a krstní rodičia sa zaväzujú,
že novokrstencovi budú duchovnou,
nie materiálnou oporou, čo dnes
hlavne pri výbere krstných rodičov tiež
pokuľháva a skôr sa pozerá na to, aké
majú konto, nie na to, či budú dobrým
kresťanským vzorom pre krstné dieťa.
Preto si pri dnešnej nedeli Krstu Pána
uvedomme hlbšiu podstatu sviatosti
krstu, majme na zreteli, kedy sme sa
aj my sami zrodili pre nebo
a nedevalvujme slovo krst.
M.Haňov

Liturgický program na vianočnú oktávu
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DRUHÁ NEDEĽA
v cezročnom období
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VT Dlhé

Oznamy

ČAS

ÚMYSEL

6.30

+ Anna

18.00

+ Juraj, Helena

6.30

Za B pomoc a obrátenie Petra

18.00

+Anna

6.30

Za uzdravenie z choroby
Annu a Máriu

18.00

+ Agnesa, Jozef

6.30

Poď. za 85 r. ž. Alžbeta

18.00

+ Ján, Mária

6.30

+ Ján Riaško

18.00

ZBP Marcely a rodín

16.30

+ František (1. výr.)

18.00

+ Anna

8.00

ZBP pre vnuka Paľka a jeho
dobrodincov

9.30

ZBP Tomáš

11.00

ZBP Katarína

18.30

+ Alena

LITURGICKÝ KALENDÁR

Št

St

Pi

So

Ne

8.00(OP)
Nad 60r.
9.30(OP)

18.00

Rod. oblasť

Lektori na budúci víkend, 15. – 16.01.2022:
15.01. 18.00

16.01. 08.00

16.01. 09.30

16.01. 11.00

16.01. 18.30

Sabolová,
Novák

Vavrek,
Vavreková

Sztraka,
Sztraková

Klapák,
Klapáková

Josipčuk,
Chytra

1. Na upratovanie kostola
prosíme v nasledujúcom týždni
rodiny
Alžovú,
Polaščíkovú
a Saxunovú. Ďakujeme rodinám,
ktoré upratovali minulý týždeň.
2. Na kostolné potreby obetoval
bohuznámy
darca
50,-€,
bohuznáma 100,-€ a bohuznámy
200,-€.
Štedrým
darcom
vyslovujeme vďačnosť.
3. V nasledujúcom týždni znovu
začne slávenie sv. omší za
účasti detí, a to každú stredu, ako
aj birmovancov a mladých v
piatok (tých, ktorí patria do
režimu OP).
4. Ranná sv. omša v stredu
začne o 6.15 hod. a bude spojená
s modlitbou ranných chvál.

5. Dnešným sviatkom sa končí
vianočné
obdobie
a začína
cezročné obdobie (pred Pôstnym
obdobím).
6. V júni tohto roku, konkrétne
22. – 26. júna, bude v Ríme
zavŕšený Rok rodiny Amoris
Laetitia,
a to
X.
svetovým
stretnutím rodín. Prvé takéto
stretnutie inicioval Ján Pavol II.
v roku 1994. Pápež František
chce týmito stretnutiami podporiť
rast rodín v láske a rodinných
čnostiach.
Okrem
stretnutia
pápeža s rodinami v Ríme, budú
stretnutia
aj
v jednotlivých
diecézach. V našej arcidiecéze to
bude v nedeľu 26. júna 2022
v Košiciach. Na toto stretnutie sa
môžeme pripraviť katechézami vo
farnostiach. Ich elektronická verzia
je
aj
na
stránke
www.svetovestretnutierodin.sk.

5. Počas týždňa, okrem nedele,
sme stále pol hodinu pred sv.
omšou
k
dispozícii
na
vysluhovanie sv. zmierenia pre
všetkých veriacich. Spovedať
budeme v miestnosti pre matky s
Lektori na budúci víkend, 31.12 - 02.01. 2021:
deťmi. Sv. omše stále platia v
režime OP preto sv. prijímanie
pre neočkovaných je možné
prijímať na konci sv. prijímania vo
sv. omši vonku, prípadne podľa
okolností aj po sv. zmierenia.

