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Pôst

Tri pôstne disciplíny naprávajú tri oblasti v našom živote, ktoré nás najčastejšie rušia v

duchovnom raste: jedlo, peniaze a lenivosť v duchovnom živote. Hovoríme, samozrejme, o
pôstnych disciplínach: modlitbe, pôste a dávaní almužny. Stojí za to na chvíľu sa zastaviť a
spomenúť si, prečo sú tieto tri disciplíny počas pôstneho obdobia dôležité. Hoci majú
praktické využitie, nie sú samoúčelné, sú len prostriedkom, ktorý nás vedie k cieľu. Prinášame
tieto tri obety pre našu nápravu a na kontrolu svojich priorít, aby sme sa mohli viac priblížiť k
Bohu.
Pôst je každé úsilie krotiť náš fyzický apetít. Vzdať sa sladkostí a koláčov môže byť prvým
krokom na novú úroveň sebaovládania. Kontrolovať konzumáciu alkoholu či vzdať sa fajčenia
počas pôstu by malo viesť k tomu, že sa toho vzdáme nadobro. Dávať almužnu znamená dávať
svoje peniaze. Pre väčšinu ľudí je to ťažšie než postiť sa. Mali by sme štedro rozdávať, nie
preto, že Cirkev potrebuje peniaze, ani nie preto, že ich potrebujú chudobní. Mali by sme
štedro rozdávať, lebo potrebujeme zlomiť moc, ktorú majú peniaze nad nami. Zodpovedné
dávanie almužny zahŕňa aj záujem o to, čo charita alebo Cirkev robí. 
Cieľom nášho intenzívnejšieho dávania a postenia sa je podporiť a posilniť náš modlitbový
život. Modlitba nie je len aktivitou ducha. Čítaním dobrej knihy počas pôstu zapojíme do
svojho modlitbového života aj našu myseľ. Používaním duchovných pomôcok ako napríklad:

kľakadlo, ruženec, sochy, ikony a sviečky
integrujeme aj svoju telesnosť do svojho
modlitbového života. Ako katolíkom nám
všetky tieto časti prispievajú k zdravému,
kreatívnemu a pozitívnemu pôstu – takému,
ktorý nás ťahá ešte bližšie ku Kristovi, nášmu
Pánovi. 

(www.zastolom.sk, upravil Marcel Stanko)
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Aký je vzťah medzi vierou a skutkami?

Apoštol Jakub výstižne hovorí: ,,Mŕtva je

viera bez skutkov.“ Ak naozaj veríš v Ježiša,
chceš robiť, čo od teba žiada: miluj Boha a
svojho blížneho dodržiavaním prikázaní.
Ak tvrdíme, že veríme v Boha, no nesnažíme
sa ho poslúchať, akú hodnotu má naša
viera? Žiadnu. Rozhodnutie veriť v Ježiša
musí byť v našom živote zrejmé, v opačnom
prípade naša viera nie je skutočná.
Viac než len dobrý život? Jeden mladý muž,
ktorý chcel Ježišovi naozaj dôverovať, sa
spýtal: ,,Učiteľ, čo dobré mám robiť, aby
som mal večný život?“ Ježiš mu povedal že
musí dodržiavať Desatoro. Nadovšetko však
musí milovať Boha a svojho blížneho. Tak
bude môcť svojím spôsobom spolupracovať
s dobrom, čo mu Boh dáva. To platí aj pre
nás, pretože ako kresťania potrebujeme
vieru v Boha a svoje skutky. Keď tento
mladík potvrdil, že dodržiava prikázania,
opýtal sa: ,,Čo mi ešte chýba?“ A Ježiš mu
odpovedal: ,,Jedno ti ešte chýba. Choď,
predaj všetko, čo máš, rozdaj chudobným a
budeš mať poklad v nebi. Potom príď a
nasleduj ma! Požiadal ho, aby dôveroval len
Bohu bez záruky bohatstva a aby sa stal
jedným z jeho učeníkov. To však zrejme bolo
preňho príliš ťažké, keďže sa potichu
vytratil. Ježiš ťa stavia pred rovnakú výzvu.
Si pripravený zanechať všetko a nasledovať
Ježiša svojim životom, ku ktorému ťa
povoláva?

Čo by urobil Ježiš? Kresťanský život
znamená, že sa rozhodujeme na základe
svojho vzťahu s Ježišom. Sami seba sa
pýtame: ,,Čo by teraz spravil Ježiš?“ Táto
otázka nám poskytne nadhľad a možnosť
pozrieť sa na seba z odstupom. Môžeš sa
modliť: ,,Nie moja, ale tvoja vôľa nech sa
stane.“ Biblia ti nedá konkrétne rady vhodné
do každej súčasnej situácie. Napríklad za
Ježišovho života neexistovali sociálne siete
ani internet, napriek tomu nám Biblia
ponúka všetky základné princípy, ktorými sa
máme riadiť, keď chceme žiť plnohodnotný
kresťanský život aj  v tejto dobe moderných
technológií. Najdôležitejšie je, aby náš
prístup k životu bol založený na láske k Bohu
a k blížnemu.
Nemôžem predsa pomôcť každému, kto
pomoc potrebuje! Úlohou nás kresťanov je
starať sa o svojich blížnych. Nesmieme
odmietnuť pomoc ľuďom, ktorí ju
potrebujú. Ježiš nám nedal skutky
milosrdenstva pre nič, za nič. Samozrejme,
nie je možné poskytnúť pomoc všetkým,
ktorí ju potrebujú. Keďže nemôžeme robiť
nemožné, Boh sa sústreďuje viac na našu
lásku, ako na to, koľkým ľuďom sme
pomohli. Našťastie sme súčasťou Cirkvi, v
ktorej má každý svoju úlohu.
Nemusíme sa obávať toho, že nie sme
schopní spraviť všetko a pomôcť každému.
Každý z nás má napĺňať svoje poslanie v
Cirkvi. Každý podľa svojich schopností a
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možností, poobzerajme sa okolo seba a
uvidíme ľudí, ktorí potrebujú našu pomoc.
Tak všetci prispejeme k veľkolepému dielu,
ktorým je Ježišova Cirkev. Spoločne sa mu

odovzdajme svojou vierou i skutkami.

Zdroj:  www.christ-net.sk
(spracovala Jana Dzurovčinová)

Nenávideli ma bez

príčiny (Jn 15,25)

Nedávne číslo Katolíckych novín – 9/2019

nás informuje o troch zavraždených kňazoch
vo svete v dňoch 14. 15. a 18. februára.
Výskum uvádza, že v 20. storočí zomrelo vo
svete pre vieru viac kresťanov než v
predchádzajúcich 19. storočiach
dohromady. Spoločným menovateľom
motivácie vrahov je nenávisť voči Ježišovi
Kristovi a voči Cirkvi, nenávisť voči kňazom a
veriacim.
Vstupujeme do pôstneho obdobia, kedy si
pripomíname Ježišovo utrpenie. Od svojho
narodenia, aj počas celého pozemského
života sa stretával s nepriateľskými postojmi
a nenávisťou mnohých ľudí voči jeho osobe,
čo ich priviedlo až k tomu, že ho odsúdili na
smrť a ukrižovali. Sväté písmo uvádza ako
hlavný zdroj nenávisti v „otcovi lži, v
satanovi a v ľuďoch, ktorí sa ním dali
zotročiť, preto nenávidia Krista a jeho
mystické telo Cirkev. Táto démonická
nenávisť voči kresťanstvu viedla v mnohých
obdobiach a v mnohých národoch až ku
genocídam  miliónov Kristových vyznávačov.
Celou históriou kresťanstva sa sily zla snažia
deformovať pravdu o Kristovi a zosmiešniť,
zdiskreditovať Katolícku cirkev a kňazov, na
čo používajú šírenie polopravdy a následne
lži. To bolo cieľom všetkých nenávistných
systémov od francúzskej revolúcie po
Hitlera a  komunistický ateizmus, ktoré

dávali návody ako najúčinnejšie bojovať
proti Cirkvi prostredníctvom očierňovania a
morálneho zosmiešňovania duchovenstva.
Do scenára hromadnej ateizácie prispela
svojou činnosťou aj tajomná organizácia
slobodomurárstva, ktorá sa až do teraz
usiluje o úplne zničenie katolíckej viery. Na
boj proti Cirkvi mala vypracované konkrétne
kroky na demoralizáciu a vnútorný rozklad
katolíckych spoločenstiev aj spôsobom
zámerného vstupu nevhodných kandidátov
do radov bohoslovcov a rehoľníkov, pôsobili
a žili v týchto spoločenstvách ako skrytí
agenti. V Amerike istá známa komunistická
aktivista pod prísahou prezradila
vyšetrovacej komisii, že v 30. rokoch
minulého storočia bolo úmyselne
zavedených medzi klérus 1100 mužov, aby
ničili Katolícku Cirkev zvnútra. Cieľom bolo
ich vysvätenie za kňazov a následný postup
po mocenskom rebríčku až po prelátov a
biskupov. V dnešnej dobe svet čelí obrovskej
mediálnej manipulácií, ktorej cieľom je
spochybniť autoritu Katolíckej cirkvi  aj tým,
že podávajú skreslené informácie a
neuvádzajú desaťtisíce prípadov pedofílie v
rôznych spoločenských skupinách, zatiaľ čo
sa zameriavajú len na výrazne menší počet
týchto skutkov spáchanými duchovnými
osobami s cieľom vytvoriť v ľuďoch zlé
zmýšľanie o kňazoch ako o pedofiloch,
mužoch zneužívajúcich detí. Správa
americkej vlády – Children Bureau uvádza,
že v roku 2011 bolo na území krajiny
registrovaných 61 472 sexuálnych zločinov
spáchaných na deťoch a z  tohto  celkového
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1. čítanie: Gn 15, 5-12. 17-18
Ž: 27, 1. 7-8. 9a-c. 13-14
Refrén: Pán je moje svetlo a moja spása.
2. čítanie: Flp 3, 17 – 4, 1
Evanjelium:  Lk 9, 28b-36

Krátke zamyslenie na evanjelium:
V dobe socializmu bol v televízii program, v ktorom si
do kresla v štúdiu sadala významná osobnosť, často
nejaký prominent režimu. Títo ľudia pravidelne dostávali otázku, aké je ich životné krédo.
Zaznievali niekedy múdre postoje, ale často aj trápne a smiešne slová. Čo by sme
odpovedali my? Na čom staviame svoj život? Môžeme so svätým Pavlom vyznať: „A vôbec
všetko pokladám za stratu pre vznešenosť poznania Krista Ježiša, môjho Pána. Preň som
všetko stratil a pokladám za odpadky, aby som získal Krista...“ (Flp 3, 8)? V evanjeliu
stretáme učeníkov, ktorí zatiaľ nedospeli k tomu, aby úplne dôverovali Ježišovi. Ježiš musí
prejsť kus cesty, než naplno uveria, že tento Ježiš je pánom nad smrťou a že pre neho má
zmysel zrieknuť sa všetkého ostatného. (podľa www.vira.cz)

Liturgia hodín: 2. týždeň žaltára.

počtu spáchali 0,034 % takýchto skutkov
duchovné osoby. V mnohých  týchto
prípadoch boli deti obeťami
zdemoralizovaných otcov, otčimov,  strýkov,
alebo rodinných priateľov. Je to zjavný
dôsledok sexuálnej revolúcie, ktorá
podporuje spoločnosti na výrobu
pornografie, antikoncepcie a majiteľov
interrupčných kliník, ktoré svojou činnosťou
získavajú miliardové zisky. Preto je Katolícka
cirkev, ktorá vyzýva svojim učením k
obráteniu, k čistote srdca a k úplnému
skoncovaniu s každou formou sexuálnej

neviazanosti, najväčším nepriateľom tohto
satanského obchodu. Je to aj jedna z
veľkých príčin nenávistného očierňovania,
výsmechu a ponižovania   katolíckych
kňazov v masovokomunikačných
prostriedkoch. Toto démonické zlo môže
zastaviť len Ježišova láska cez naše
modlitby, obety a pôsty aj v nastávajúcom
pôstnom období.

Zdroj:  Katolícke noviny 9/2019, časopis Milujte sa!
1/2019

(spracovala Jozefína Gajdovčíková)
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V autobuse

Dvadsaťštyriročný mládenec sa v

autobuse pozeral von oknom. Zrazu zvolal:
„Ocko, pozri sa, stromy nám idú naproti!“
Otec k nemu zdvihol zrak a usmial sa.
Mladý párik, ktorý sedel neďaleko, sa
detinskému správaniu mladíka zasmial.
O chvíľu mladík znovu skríkol: „Pozri sa,
ocko, oblaky idú za nami!“
Chlapec s dievčaťom sa už nezdržali a
povedali mládencovmu otcovi: „Prečo ho
nevezmete k nejakému dobrému lekárovi?“
Muž sa usmial a odvetil: „Práve ideme z
nemocnice. Môj syn bol od narodenia slepý
a dnes je to prvý raz, čo vidí.“

Každý človek na svete má svoj životný
príbeh. Nesúďte ho, kým ho nespoznáte.
Pravda vás ohúri.

Osem minút

Legenda hovorí o istej chudobnej žene,

ktorá s dieťaťom v náručí prechádzala okolo
jednej jaskyne a začula tajomný hlas, ktorý
sa jej prihováral zvnútra jaskyne: „Vojdi na
osem minút, vezmi si, čo chceš, ale
nezabudni na to najdôležitejšie. Pamätaj, že
keď vyjdeš, brána sa zavrie navždy. Preto
využi túto možnosť, ale nezabudni na to
najdôležitejšie!“
Žena vošla do jaskyne a dnu našla veľký

poklad. Očarená zlatom a drahocennosťami
položila dieťa na zem a náhlivo sa pustila
zbierať do zástery, čo len mohla.
Tajomný hlas sa znovu ozval.
„Máš len osem minút.“
Keď prešlo osem minút, žena obťažkaná
zlatom a vzácnymi kameňmi vybehla z
jaskyne a brána sa zavrela.
Vonku si spomenula, že dieťa zostalo vnútri
jaskyne. Lenže brána zostala navždy
zatvorená.
Bohatstvo vydržalo krátko a smútok navždy.

To isté sa často stáva aj nám. Na tomto
svete máme približne osemdesiat rokov a
tajomný hlas nás ustavične upozorňuje:
„Nezabudni na to najdôležitejšie!“
A to najdôležitejšie sú duchovné hodnoty:
modlitba, bdelosť, rodina, priatelia, život.
Tak premrháme náš čas na svete a
zabúdame na to podstatné – na „poklady
duše“.
Keď sa brána tohto života zatvorí, zbytočne
budeme ľutovať. Žijeme vo svete plnom
problémov, chudoby, skazy, pustošenia,
nespravodlivosti, kde každodenne zomierajú
nevinné deti, otcovia rodín a zúfalé matky, a
to preto, lebo sme zabudli „na to
najdôležitejšie“.

Zdroj:  Bruno Ferrero:  Ľadovec a piesková duna

(spracovala Anna Sabolová ml.)  
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Uplynulo šesť rokov odo dňa, kedy bol za
pápeža zvolený František

Vatikán 13. marca (RV) Prešlo šesť rokov

odo dňa 13. marca 2013, kedy bol za
pápeža zvolený František, 265. nástupca sv.
Petra – prvý pápež pochádzajúci z
amerického kontinentu, prvý jezuita, prvý,
ktorý si zvolil meno Žobráčika z Assisi.
Pripomeňme si jeho doterajší pontifikát v
číslach.
Počas doterajších 2191 dní na Petrovom
stolci pápež František predniesol:
- vyše 1000 homílií, z ktorých viac než 670
bolo počas svätých omší v Dome sv. Marty,
ako živé spontánne lectio divina;
- vyše 1200 verejných príhovorov;
- 264 katechéz počas stredajších
generálnych audiencií (na témy: Rok viery,
osobitne Krédo, sviatosti, dary Ducha
Svätého, Cirkev, rodina, milosrdenstvo,
kresťanská nádej, svätá omša, krst, sviatosť
birmovania, Desatoro Božích prikázaní,
modlitba Otčenáš). Okrem toho predniesol
342 krátkych katechéz o evanjeliu nedele či
slávnosti pri modlitbe Anjel Pána a Raduj
sa, nebies Kráľovná;
- Svätý Otec vydal dve encykliky (Lumen
fidei, kompletizujúc to, čo začal Benedikt
XVI., a Laudato si´); tri apoštolské
exhortácie (Evangelii gaudium, programový
text pontifikátu, ktorý je základom pre jeho
pochopenie v celej šírke a potom Amoris
laetitia a Gaudete et exsultate);
- vydal 36 apoštolských konštitúcií (medzi
nimi Episcopalis communio, Veritatis
gaudium a Vultum Dei quaerere), 27

apoštolských listov motu proprio a jednu
bulu vyhlasujúcu Jubileum milosrdenstva
(Misericordiae Vultus);
- ako pápež predsedal trom synodám, dvom
o rodine a jednej o mladých;
- uskutočnil 27 medzinárodných ciest, v
rámci ktorých navštívil 41 krajín všetkých
kontinentov okrem Oceánie a absolvoval 24
ciest v Taliansku;
- medzi početnými kanonizáciami za jeho
pontifikátu pripomíname svätorečenie
troch pápežov: Jána XXIII., Jána Pavla II.,
Pavla VI., ako aj Matky Terezy z Kalkaty,
Oscara Romera, fatimských pastierikov
Hyacinty a Františka, rodičov sv. Terézie z
Lisieux, či dvoch mystičiek: Angely z Foligna
a Alžbety od Najsvätejšej Trojice;
- pápež má svoj účet na sociálnej sieti
Twitter v deviatich jazykoch (@pontifex),
so 48 miliónmi nasledovníkov a na sociálnej
sieti Instagram (Franciscus) má takmer šesť
miliónov priaznivcov.

Rádio LUMEN pozýva na 15. ročník púte do
Sanktuária v Krakove

Banská Bystrica 12. marca (TK KBS) Rádio

LUMEN aj tento rok organizuje tradičnú púť
do Sanktuária Božieho milosrdenstva v
Krakove. Púť sa uskutoční v sobotu 4. mája
a pôjde už o jubilejný 15. ročník. Hlavným
celebrantom a zároveň kazateľom bude
generálny riaditeľ rádia Juraj Spuchľák,
hudobným hosťom Monika Kandráčová.
Mottom púte je: Priateľstvo s Kristom a
hlboký vzťah k Cirkvi – cesta k slobode bez
hriechu.
Zdroj: www.tkkbs.sk   

(spracovala Anna Sabolová ml.)
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Vedenie modlitieb pred sv. omšami: V týždni 24.3. - 30.3. vedie modlitby pred sv. omšami
p. Helena Musáková.       

Nácvik zborov: V stredu po sv. omši  nacvičuje v kostole zbor dospelých, v sobotu o 1330 v
pastoračnom centre detský zbor (zvlášť pozývame prvoprijímajúce deti). 

Sv. Jozef: V deň slávnosti sv. Jozefa, v utorok 19. marca, bude sv. omša večer o 1800.
Tehlička: Pri východe z kostola je pokladnička označená pre verejnú zbierku schválenú
Ministerstvom vnútra a organizovanú saleziánskym občianskym združením Savio s názvom
Tehlička. Po detskej sv. omši v stredu si deti môžu zameniť peniaze našetrené pôstom, napr.
od sladkostí, za samolepky tehličiek a pomôcť chudobným rodinám v Kérale (juhovýchodný
štát Indie), ktoré boli poškodené ničivými záplavami v auguste minulého roka (viac na
www.tehlicka.sk). Prispieť môžeme všetci aj bez tehličiek a kedykoľvek počas pôstu.
Krížové cesty: K pôstnemu obdobiu patrí pobožnosť krížovej cesty. Budeme sa ju modliť v
stredy s deťmi a v piatky s birmovancami pred sv. omšami. V nedele budú krížové cesty o

1430. V tretiu pôstnu nedeľu sa modlí spoločenstvo Modlitby matiek.
Pôstne kázne: V nedeľu po krížovej ceste sme pozvaní vypočuť si pôstnu kázeň o. Františka
Barnu.   
2%: Aj tento rok sa uchádzame o 2 % z vašich daní pre naše združenie Pro Nobis. Formulár je
na stolíku pri východe z kostola i na našej webovej stránke. 
Snúbenci: Vy, ktorí zvažujete prijať sviatosť manželstva v našej farnosti v tomto roku,
nezabudnite sa včas (aspoň tri mesiace vopred) nahlásiť na farskom úrade. Aby sme spísali
zápisnicu, dohodli prípravu, vyriešili prípadné povolenia. 
Rozpis lektorov:
Tretia pôstna nedeľa: 08.00 hod. - rod. onderková, p. Lengvarská; 10.00 hod. - p. Baranová,
p. Sabolová.
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Kontakty
V prípade akejkoľvek potreby alebo nutnosti zaopatrenia je možné volať na nasledovné

telefónne čísla:
Marcel Stanko, farský administrátor - 0908 047 220;

Pevná linka na faru - 057 4426 286.
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PPoNDELoKoNDELoK 18.03.201918.03.2019 Sv. omša: 1800 + Gejza, Mária, Michal, Igor 

Poklona Olt. sv.: 1845

UU ToRoKToRoK 19.03.201919.03.2019
Sv. Jozefa, ženícha Panny Márie
(slávnosť) 

Sv. omša: 1800 ZBP Jozef  

SS TREDaTREDa 20.03.201920.03.2019 Sv. omša: 1800 + Anna Bartová (5. výročie) 
(detská)

ŠŠ TVRToKTVRToK 21.03.201921.03.2019 Poklona Olt. sv.: 1700

Sv. omša: 1800 + Mária Telepunová 

PP iaToKiaToK 22.03.201922.03.2019 Sv. omša: 1800 + Anna a Ján Baníkoví;  
(mládežnícka) + Ján Džujka   

SS oBoTaoBoTa 23.03.201923.03.2019 Modl. večeradlo: 700

Sv. omša: 800 Vaše úmysly       

Sv. omša (Jaa): 1800 + Jozef Király   

NN EDEľaEDEľa 24.03.201924.03.2019

TRETIA PÔSTNA NEDEĽA

Sv. omša: 800 + Marcela (1. výročie)

Sv. omša: 1000 za farnosť 

Krížová cesta:     1430 + pôstna kázeň 

LiTURgiCKýLiTURgiCKý PRogRaMPRogRaM oDoD 18.03.2018 18.03.2018 DoDo 24.03.201924.03.2019

„Obžerstvo je emocionálny únik, znak toho, že niečo nás trápi.” (Peter de Vries)


