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Milosrdenstvo a spravodlivosť
To  čo od nás Boh vyžaduje v  našich 
medziľudských vzťahov je Láska... 
a  ona sa prejavuje skrze spravodlivosť 
a  milosrdenstvo. Nemôžeme hovoriť 
o  milosrdnom človeku, ktorý nie je 
spravodlivý...ani spravodlivosť nemô-
žeme prinášať bez milosrdenstva... 
Podľa Ježišovho učenia morálny život, 
čiže duchovná poslušnosť voči Božím 
prikázaniam svedčí o tom, že človek je 
skutočne spravodlivý. Ide o život v du-

chu opravdivej spravodlivosti, ktorej podstatou je dať každému, čo mu patrí a do-
držiavať práva ktoré strážia Božie prikázania. Spravodlivosť o ktorej hovorí Pán 
Ježiš, ktorú teba predovšetkým hľadať, a po ktorej treba túžiť, pre ktorú by sme 
mali vedieť aj trpieť nie je spravodlivosťou, ktorá sa obmedzuje len na literu záko-
na a vynecháva ducha, ktorým je láska. Taká spravodlivosť nestačí aby sme vošli 
do Božieho kráľovstva. Je potrebné aby sme žili podľa ducha zákona, ktorým je 
láska, aby sme konali skutky milosrdenstva, ktoré majú vychádzať z opravdivej 
lásky k blížnemu. Autentická spravodlivosť má byť citlivá, má zistiť potreby kaž-
dého človeka, s ktorým sa stretáva. Autentická spravodlivosť, ktorá vládne v Bo-
žom kráľovstve zjavená Ježišom na vrchu blahoslavenstiev, je spravodlivosť plná 
milosrdenstva. Spravodlivosť je sama sebou iba v úzkom spojení s milosrdnou 
láskou. Avšak láska ukazuje svoju skutočnú tvár iba vtedy, keď sú zachovávané 
požiadavky spravodlivosti. Môžeme povedať, že láska zmierňuje spravodlivosť 
a  zasa spravodlivosť vlastne slúži láske. Opravdivé milosrdenstvo je najhlbším 
prameňom spravodlivosti... je v určitom zmysle akoby najdokonalejším uskutoč-
nením spravodlivosti – no pozor nie svojej – ale Božej. Pán Ježiš hovorí v den-
níčku sestry Faustíny, že v hodine jeho smrti na kríži milosrdenstvo zvíťazilo nad 
spravodlivosťou, ale to neznamená, že tým zrušil požiadavky spravodlivosti. Na-
opak  Kristov kríž nám hovorí koľko „stálo“ milosrdenstvo, aké je veľké, hovorí 
však aj to tom, koľko „stálo“ vymeranie spravodlivosti za hriechy.  Milosrdenstvo 
bez spravodlivosti sa stáva zakrpatené, stráca svoju moc, stáva sa karikatúrou. 
Dajme si pozor aby sme nedeformovali milosrdenstvo, lebo ono stráca svoju silu 
a krásu keď ho budeme praktizovať bez spravodlivosti.

„Kým prídem 

ako spravodlivý 

Sudca, najprv 

prichádzam 

ako  Král

milosrdenstva.“
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ZBIERKA NA KOSTOL

V nedeľu 20. novembra, bude zbierka na kostoly v našej farnosti. 
Pán Boh zaplať za vaše milodary.

NEDEĽA KRISTA KRÁĽA – ZASVÄTENIE 

NAJSVÄTEJŠIEMU SRDCU JEŽIŠOVMU

     Vo všetkých farských kostoloch sa v Nedeľu Krista Kráľa počas osobitnej 
pobožnosti koná pred vyloženou sviatosťou obnova zasvätenia ľudského pokolenia 
Najsvätejšiemu Srdcu Ježišovmu. Kto sa zúčastní na verejnom recitovaní modlitby 
Ježišu, Vykupiteľ ľudského pokolenia určenej na slávnosť Nášho Pána Ježiša Krista, 

Kráľa neba i zeme, môže získať za obvyklých podmienok úplné odpustky. 

STRETNUTIE MLADÝCH SNINA 2022 - ADSM

Pápež František presunul termín slávenia každoročného Svetového dňa mládeže 
z Kvetnej nedele na Nedeľu Krista Kráľa, v tomto roku 20.11.2022. Preto je termín 
tohtoročného ADSM blízko tohto dňa, teda 19.11.2022. Stretnutie bude v Snine.

Program:
 8:30  registrácia účastníkov pri farskom kostole Povýšenia sv. Kríža
 10:00  slávnostná sv. omša s Mons. Bernardom Boberom, 
                  košickým arcibiskupom-metropolitom
 12:00  obed a workshopy v Dome kultúry
 14:00  program v Dome kultúry
 16:00  záver ADSM a návrat domov

ÚMYSLY APOŠTOLÁTU MODLITBY

Všeobecný: 
Aby deti, ktoré trpia, žijú na ulici, sú obeťami vojen a sirotami, 
mali prístup k vzdelaniu a mohli znovu zakúsiť teplo rodiny.

Úmysel KBS: Aby mladí dokázali byť opravdivými Kristovými svedkami.
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