
 

 

 

 
Farské oznamy 

 V nedeľu 7.3. o 17:00 bude on-line vysielaná krížová cesta z nášho kostola. Pre získanie 
plnomocných odpustkov treba splniť (sv. spoveď alebo vzbudiť predsavzatie sa, že sa 
hneď ako bude možné vyspovedám, sv. prijímanie, modlitba na úmysel sv. otca 
a zrieknutie sa akéhokoľvek hriechu).  

 Ďakujem všetkým, ktorí prispeli na techniku, ku dnešnému dňu sa za tieto dni vyzbieralo 
vyše 600 Eur. Veľký Pán Boh zaplať.  

 V prílohe a na nástenke v kostole je možné vidieť ponuku darčekových sviec 
s veľkonočnou tématikou ako aj ich cenník. V prípade záujmu sa zapíšte v kostole alebo 
pošli mail na adresu: ziar.nhspm@fara.sk  

 Úprimne Vám všetkým ponúkam a odporúčam v tomto pôstnom období v rámci prípravy 
na Veľkú noc, možnosť telefonicky si dohodnúť so mnou  vyslúženie  sv.  spovede 
a prijatia Eucharistie.  Keď  sa  tieto  služby dohodnú individuálne  s kňazom, neporušia 
sa tým momentálne pandemické nariadenia a veriaci si  môžu  aspoň  z času  na  čas  
posilniť  dušu  i telo  reálnym  prijatím  sviatostí.  

 Svätý Otec František v Nedeľu Svätej rodiny (27.12.2020) vyhlásil osobitný Rok rodiny. 
Rok bol daný do súvislosti s 5. výročím vydania posynodálnej apoštolskej exhortácie o 
láske v rodine Amoris laetitia – Radosť lásky. Rok rodiny začne 19.3.2021 a potrvá do 
10. svetového stretnutia rodín v Ríme, ktoré je naplánované na jún 2022. Svätý Otec si 
želá, aby sme v tomto čase viac uvažovali nad vzorom manželskej a rodinnej lásky podľa 
podnetov exhortácie, so zreteľom na evanjelizačnú úlohu rodiny. 

 Duchovné obnovy pre laikov – oznam  

Banskobystrická diecéza, pod záštitou diecézneho biskupa, aj v tomto roku ponúka 
duchovné obnovy pre dospelých laikov.  

V KSFX Badín: Termín: 17. - 20. 11. 2021. Sprevádza: ThDr. Marián Bublinec, PhD. 
Možnosť prihlásenia na adrese: sekretar.bb@rcc.sk, alebo tel. č.: 048/472 08 01. 
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Úmysly svätých omší 

Farnosť Sedembolestnej P. Márie 
(7. 3. 2021 - 14. 3. 2021) 

 

Dátum Liturgické sviatky Čas Úmysly Svätých Omší 

Nedeľa 
Tretia pôstna 

nedeľa 
 

  

11:00 
online 

vysielanie 
za veriacich našej farnosti 

17:00 
online 

vysielanie 
Krížová cesta 

Pondelok Féria súkromne + Ján Michal 11v 

Utorok Féria súkromne + rodičia Rajnohoví, + st rodičia z oboch 
strán, + bratia Vladimír a František 

Streda Féria súkromne manžela, rodičov a súrodencov 

 Štvrtok Féria súkromne Poďakovanie za zdravie a poďakovanie 
za rodinu 

Piatok Féria súkromne Pohrebná Júlia Bystričanová 

Sobota 

Féria 
Katechéza pre 

prvoprijímajúce 
deti  

17:00  
online 

vysielanie 

 

+ Emíla a Ladislav Černovci 

Nedeľa 

Štvrtá pôstna 
nedeľa 
Laetare 
Radosti 

 

  

11:00 
online 

vysielanie 

 

za veriacich našej farnosti 



 

 

 

Výchova svedomia veriacich – materiálny a formálny hriech 

 

V praktickej pastorácii treba riešiť aj otázku materiálnej a formálnej časti hriechu. 

 

V každom ľudskom skutku – a teda aj v hriechu – rozlišujeme jeho materiálnu a formálnu časť 

(por. KKC 1751). Materiálna časť hriechu je samotný zlý skutok, teda objektívna zložka 

priestupku, pri ktorej však chýba osobná, subjektívna morálnosť (moralita). Formálna časť 

hriechu je vedomie a sloboda človeka v tom, čo koná (por. KKC 1745); tu už je zaangažo- 

vaná osobná, subjektívna morálnosť (moralita). 

 

Skutočného hriechu sa človek dopúšťa len vtedy, ak je odmietnutie zákona obsiahnuté v jeho 

vedomí a slobode, teda vo formálnej stránke, por. KKC 1749, 1732. Môže sa totiž stať, že po 

materiálnej stránke sa hriechu dopustí, ale po formálnej nie – za taký skutok si nezasluhuje 

trest. 

Tiež sa môže stať, že človek sa dopustí hriechu po formálnej stránke, ale nie po materiálnej; za 

taký skutok, hoci ho v skutočnosti neurobil, si trest zasluhuje. 

 

Príklady: 

a) Je prikázaný sviatok a človek si je vedomý, že v ten deň je povinný zúčastniť sa na svätej 

omši. Nechce sa mu však, a preto vedome a dobrovoľne ostaneme doma. Tu sa dopustil 

hriechu aj po materiálnej aj po formálnej stránke. Vedome a dobrovoľne porušil cirkevný 

zákon a odmietol prikázanú úctu k Bohu. 

 

b) Je prikázaný sviatok, ale osoba na to zabudla, a preto do kostola nešla. Keby si na to 

spomenula, určite by išla. Táto osoba sa po materiálnej stránke dopustila hriechu, lebo v kostole 

nebola. Ale po formálnej nie, lebo to nebolo vedomé. Preto si osoba za tento skutok trest 

nezasluhuje. 

 

c) Niečo podobné sa stáva v prípade, že osoba vie, že je prikázaný sviatok; vie, že je povinná 

ísť na svätú omšu, ale je chorá a nemôže. Osoba sa opäť po materiálnej stránke dopustila 

hriechu, ale po formálnej nie, lebo to nebolo z jej strany dobrovoľné. Preto si ani za tento 

skutok trest nezasluhuje. 

 

d) Predstavme si však, že nie je prikázaný sviatok. Človek sa zmýli a myslí si, že prikázaný 

sviatok je. No napriek tomu si povie, že on do kostola nejde, lebo sa mu nechce. Po materiálnej 

stránke sa hriechu nedopustil, lebo sviatok v skutočnosti nebol, a teda nebol viazaný zákonom 

ísť do kostola. Ale po formálnej stránke sa človek hriechu dopustil (nechce sa mi!), a preto si 

zasluhuje trest. 

 

Materiálny hriech je zlom, lebo škodí človeku i blížnym; nevytvára však morálnu vinu. 

Preto je potrebné, aby sa duchovní otcovia usilovali minimalizovať materiálne hriechy u veria- 

cich, ktorých vedú; aby duchovní neponechávali nikoho, ak na to nie sú veľmi vážne dôvody, 

v bludnom svedomí. 


