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Ťažkosti v pôste? 
Nič nezvyčajné! Diabol
útočí najviac

Viackrát som sa stretol s názorom, že “v

pôste mám akosi najťažšie pokušenia a zvlášť
pri veciach, pri ktorých by som sa chcel
zlepšiť.” Podľa KKC (540) sa Cirkev „každý rok
počas 40-tich dní pôstneho obdobia spája s
Ježišovým tajomstvom na púšti“. Je teda
logické, že aj my môžeme v tomto čase cítiť
silnejšie pokušenie. Ale Boh nedovolí nič, čo by
nevedel použiť na dobro. Tu je pár postrehov a
rád k tomu, na čo si dať pozor. 
1. Pokušenie rozptýlenia
Pôst sa veľmi skoro môže zvrhnúť na to, že
budeme robiť príliš veľa vecí alebo vôbec nič.
Diabol chce, aby sme sa buď topili vo svojich
skutkoch pokánia, alebo sa hneď nechali
znechutiť a vzdali to. Je lepšie poprosiť Boha,
aby nám pomohol sústrediť sa v tejto dobe na
jednu kľúčovú vec, a potom, hoc i padáme,
vyprosovať si milosť vytrvalosti.
2. Pokušenie súdiť
„To pýcha zmenila anjelov na diablov; pokora
pretvára človeka na anjela.“ (sv. Augustín)
Ak máme od prirodzenosti schopnosť lepšie sa
ovládať alebo máme silnejšiu vôľu, jestvuje
pokušenie, že budeme sami seba uznanlivo
„potľapkávať“ a porovnávať sa s inými vo svoj
prospech. Presne to diabol chce. Chce, aby
sme si mysleli, že sme lepší než iní, a rástli v

pýche, z ktorej sa máme práve v pôste kajať.
Pôst je však o tom, že si uvedomíme, že sme
stále hriešni a veľmi potrebujeme milosť.
3. Pokušenie vylepšovať seba
Pôst sa veľmi rýchlo môže zamerať len na
chudnutie alebo ukončenie nejakého zlozvyku.
A diabol by bol veľmi rád, ak by sa pôst
sústredil len na nás samých. Zvyčajne
dokážeme milovať seba a padáme v láske k
iným. Preto si máme voliť také pokánie, ktoré
nám pomôže rásť v nesebeckej láske.
4. Pokušenie rozdelenia
„Odkiaľ pochádzajú rozdelenia? Od diabla!
Diabol je ich zdrojom…!“ (pápež František)
Rozdelenie je jedným z diablových
najobľúbenejších nástrojov. Veľmi rád sa stavia
medzi kresťanov a zapríčiňuje rivalitu, zmätky,
žiarlivosť, hnev a paranoju. Nedávno zosnulý
sudca Najvyššieho súdu v USA Antonin Scalia,
ktorý bol zároveň veriacim katolíkom, raz
poznamenal: „Útočím na myšlienky, nie na
ľudí.“
5. Pokušenie znechutenia
„Pokušenia, znechutenie a nepokoj sú
ponukou nepriateľa.“ (sv. P. Pio) Diablovi sa nič
nepáči viac, než keď sme nešťastní ako on. A
vie, že ak sa necháme znechutiť, bude menej
pravdepodobné, že budeme spolupracovať s
Božou milosťou. Takže počas pôstu nás môže
pokúšať, aby sme mali chuť vzdať to s celou
kajúcnosťou prislúchajúcou tejto dobe.   

(Zdroj: www.cestaplus.sk, upravil: Marek
Kunder)
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Zákon odplaty versus

zákon trpezlivosti a

pokory

V starom zákone sme počuli „oko za oko,

zub za zub“. Kristus nás však učí, aby sme sa
za zlé neodplácali zlom. Ježiš nám namiesto
zákona odplaty dáva zákon trpezlivosti a
pokory.  Kristus nás učí, aby sme tomu, kto
od nás niečo žiada, dali viac a tak mu boli
útechou. 
Jednou z charakteristík mučeníkov je, že sa
nebúrili, nebránili, ale ticho trpeli. Kristovo
utrpenie je centrom a zdrojom mučeníctva.
Kristus svojou trpezlivosťou zvíťazil nad
všetkými démonmi. Nepriateľ neznáša
trpezlivosť a pokoru, a nemôže ju strpieť.
Svätí sa odplácali dobrom za zlé. Aj pre nás
platí tá istá cesta svätosti. Prípady, keď sa
človek odvďačí dobrom za zlé sú znakom
duchovnej zrelosti a dokonalosti. Svedčí to o
sile ducha, o poznaní Boha, o tom, že človek
čerpá priamo z Boha a nečaká, že jeho srdce
naplnia ľudia. Práce vtedy chápe, že on je
ten, kto má napĺňať srdcia iných a priviesť
ich tak k zdroju. Ľudí taký príklad veľmi
fascinuje. Priťahuje ich viac, ako slová. Keď
vidia človeka, ktorý sa takto správa, sú k
nemu priťahovaní silou Kristovej lásky a cez
toho človeka sa môžu veľmi rýchlo dostať k
Bohu. Oveľa rýchlejšie, ako keby o tom len
počúvali. Môže sa stať, že niekto o Bohu
bude počúvať celý život a nespôsobí to v
ňom také účinky, ako kratučký čas s
človekom, ktorý takto žije.
Je veľmi náročné povedať niečo k tejto
téme, lebo my ľudia nevieme ľúbiť.
Nepoznáme pravú lásku a tá biedna, ktorú
máme tu na zemi, nám neumožňuje žiť v
takej dokonalosti, o akej Ježiš hovorí.  Každý
z nás máme iba biednu lásku. Najviac  nás
učí Pánova  prítomnosť. Jeho prítomnosť

vyžaruje všetko a v nej sa veci dajú rýchlo
pochopiť. On to doplňa aj slovami, ale jeho
prítomnosť je najvýrečnejšia a slová sú také
lampy, ktoré umožňujú lepší pohľad a
pochopenie vecí. 
Najdôležitejšie je, aby sme sa modlili za
lásku v srdci. Vtedy si uvedomíme, že jej
máme málo a z toho mála, ktoré máme
pochopíme, že naša láska je veľmi
pokrivená. Nemá nič spoločné s tou Božou.
Vtedy sa bude diať to, že Boh vzhliadne na
naše prosby a bude zväčšovať našu lásku.
Stále nám ju bude doplňať, čistiť,
posväcovať, bude sa nás dotýkať a
množstvo našej lásky v srdci sa začne
zväčšovať. Keď sa začne zväčšovať láska,
začnú sa zväčšovať a meniť naše túžby. Už
nebudú svetské a nezriadené, ale čisto
duchovné. Ale nesmieme sa prestať modliť
za lásku. Je to proces, v ktorom musíme
stále pokračovať. Postupne sa nám začne
čistiť zrak a pochopíme, že naše jednanie s
ľuďmi nie je správne. Budeme sa im snažiť
dať to, čo my dostávame od Boha,
nebudeme brať spravodlivosť do vlastných
rúk a Boh bude stále našu lásku zväčšovať.
Bude sa rozširovať naše srdce, zrazu v ňom
bude miesto pre každého, na každého
budeme mať materský/otcovský pohľad,
srdce sa nám bude viac a viac rozširovať,
začneme chápať, čo je úcta a ľudí sa
budeme dotýkať s veľkým citom a
pochopením. Prestaneme mať problém so
sebakontrolou a nebudeme mať problém s
hnevom. V našom srdci bude trpezlivosť a
ochota poslúchať Boha aj za cenu utrpenia.
Ani vtedy sa nesmieme prestať modliť za
lásku. Stále sa treba za ňu modliť a
postupne sa stane to, že nás bude bolieť
srdce z lásky. To vôbec nevadí, lebo nás to
priblíži k Bohu a bude nám dávať viac. To on
si zväčší naše srdce tak, aby nám mohol
dávať viac. 
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Božie slovo nadnes

1. čítanie: Gn 12, 1-4a
Žalm: Ž 33, 4-5. 18-19. 20+22
Ant.: Tvoje milosrdenstvo, Pane, nech je nad
nami, ako dúfame v teba.
2. čítanie: 2 Tim 1, 8b-10
Evanjelium: Mt 17, 1-9

Krátke zamyslenie na evanjelium: Nie je možné prehliadnuť, akú zásadnú úlohu v rozprávaní
na konci 16. kapitoly a začiatku 17. kapitoly Matúšovho evanjelia hrá Peter. Je pochválený,
hneď potom pokarhaný, teraz sa opäť ujíma slova, ale opäť neporozumel. Možno v tichosti
ľutujeme Petra v jeho nechápavosti, či Ježiša v jeho pedagogických neúspechoch. Je však
potrebné vidieť, že Ježišova pozornosť sa teraz sústreďuje na apoštolov a napriek všetkému
ich váhaniu ich uvádza hlbšie do samotnej podstaty evanjelia. Aj my sami si niekedy
pripadáme zmätení vo vlastnom živote, či snahe žiť dobre evanjelium. Ale to vôbec
neznamená, že nás Boh nevedie. Ježiš je skvelý pedagóg, ktorá pozná cieľ svojej činnosti a
vie, kam túži sebe zverených učeníkov doviesť. A to platí takisto o nás.

Modlitba žaltára a breviára: 2. týždeň

To on si zväčší naše srdce tak, aby nám
mohol dávať viac. On začína prirodzene a
postupne môže prejsť k nadprirodzenému
spôsobu, ale to všetko závisí od kapacity
srdca. On to nikdy nepreženie a tak sa
nemusíme báť, že sa nám niečo stane z
toľkého množstva lásky. Len sa ďalej
modlime a majme istotu, že Boh je veľmi
úctivý a opatrný. Ďalej potrebujeme v tejto
láske rásť a rásť a na konci toho procesu
budeme schopní dobrom odpovedať na zlo.
Zbavíme sa tej nečistej a chorej ľudskej
spravodlivosti a už nám nebude otravovať
srdce. My sme veľmi chorí tou
spravodlivosťou. Každému dávame toľko,
koľko dal on nám. Keď nám niekto daroval
krabičku čaju, my mu automaticky na ďalší
deň darujeme inú krabičku, aby sme neboli
dlžní. Nepožičiame nič nikomu, o kom

vieme, že nám to nevráti, ak požičiame,
čakáme, že nám to bude vrátené a ak to nie
je vrátené v stanovený čas, vie už celá
dedina, že sme dali a že sa neoplatí dať
tomu a tomu. Ako môže byť prítomný Boh v
našom srdci pri takom prístupe?  To prosto
nie je možné. Taký prístup s ním nemá nič
spoločné, je dokonca proti nemu a
absolútne si to protirečí s tým, čo nás učí
On. Spôsobujeme mu tým bolesť a
rozhorčenie. On nás predsa ľúbi, dal nám
všetko a nemôže trpieť taký ľudský prístup.
Keď sme jeho deti, chcime byť ako On, lebo
ak ostaneme takí „spravodliví“, vzdiali sa od
nás a to bude náš koniec. 

Simona N
(sprac. podľa výkladu úryvku ev. Mt 5, 38-48
C. a Lápide)
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Si nešťastný sám zo
seba?  
Jedným z dôvodov, prečo sa cítime smutní,

je nespokojnosť so sebou samým. Nepáči sa
nám to, ako vyzeráme, aké máme
schopnosti alebo vlastnosti. Netešíme sa z
toho, že sme práve takí, akých nás Boh
stvoril, ale porovnávame sa s inými. Všetci
robíme chyby. Je správne, ak berieme vážne
zmeny, ktoré potrebujeme v živote urobiť,
ale naučme sa smiať sami zo seba a
nehnevajme sa pre chyby, ktorých sa
dopúšťame. Niektorých svojich nedostatkov
sa nezbavíme do konca života, preto sa

neberme až tak vážne. Ethel Barrymoreová
povedala: „Dospeješ až vtedy, keď po prvý
raz skutočne na sebe zasmeješ.“ Vyskúšaj
to! Sami so sebou trávime najviac času,
preto sa naučme tešiť sa z vlastnej
„spoločnosti“, čím výrazne zlepšíme kvalitu
života. Neevidujme denne vlastné chyby a
nenariekajme nad nimi. Dôverujme Bohu,
že nám ukáže, čo máme zmeniť, a
spoľahnime sa na pomoc Ducha Svätého. Ak
budeme zo seba nešťastní, nepomôže nám
to k zmene. Tešme sa z každého kroku na
ceste k svojej duchovnej zrelosti. 
Žime život naplno
Náš život sa raz skončí, či na to budeme
pripravení alebo nie. Náš život je vzácny
Boží dar a nebolo by správne prežiť ho v
smútku. Naučme sa byť šťastnými a smútok
z nášho života zmizne. Život, ktorý naozaj
stojí za to, nie je záležitosťou náhody. Treba
sa preň cieľavedome rozhodnúť. 
Zdroj: Meyer, J.: Od zlozvykov k dobrým
návykom

(Dominika Čechová)

Poďakovanie
Všetkým veriacim, ktorí si našli čas a prišli na celodennú poklonu na konci
fašiangov. 
Rod. Palkovej, rod. Bankovičovej, rod. Tóthovej, rod. Musákovej, rod.
Dzurovčinovej a rod. Ivanovej za skladanie jednotlivých čísiel farského časopisu
od jeho začiatku týždeň čo týždeň. 
Manželom Majzlíkovým za grafickú, technickú a gramatickú prípravu farského
časopisu od začiatku jeho vydávania.  
Jane Jenčovej za prípravy násteniek o Fatime pred hlavným vchodom do kostola
FPM
Nech vám to náš dobrotivý Boh odplatí tam, kde to najviac uzná za vhodné. 
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Karolova záhrada
Karol bol tichý a pokojný človek. Nehovoril

veľa. Keby ste sa s ním stretli, milo by sa na
vás usmial a srdečne by vám potriasol ruku.
Trocha kríval. Príčinou bola guľka, ktorá ho
zasiahla počas II. svetovej vojny. Aj keď vojnu
prežil, obávali sme sa, či sa bude vedieť
vyrovnať so zlom, s kriminalitou a násilím,
ktoré sú v súčasnosti každým dňom
agresívnejšie.
Jedného dňa uvidel v kostole leták. Miestna
fara hľadala dobrovoľníka, ktorý by bol
ochotný starať sa o záhradu pri fare. Karol sa
prihlásil. Vo svojich 87 rokoch sa cítil ešte
celkom dobre a vitálne. To, čoho sme sa vždy
báli, sa jedného dňa stalo skutočnosťou. V
ten deň práve končil s polievaním záhrady,
keď k nemu prišli traja členovia miestneho
gangu. Karol ignoroval ich snahu vystrašiť ho
a jednoducho sa ich spýtal: „Chcete sa napiť
z hadice?“
Najvyšší a najdrzejší z nich so
škodoradostným úškľabkom odpovedal:
„Samozrejme!“
Keď mu Karol podal hadicu na polievanie,
ďalší dvaja ho chytili a hodili na zem.
Útočníci mu ukradli hodinky a peňaženku a

potom utiekli. Karol sa snažil vstať, ale
bránila mu v tom noha, na ktorú kríval. O
chvíľu k nemu pribehol farár. Aj keď cez okno
videl, čo sa deje v záhrade, nemohol
dobehnúť včas, aby zabránil incidentu. 
„Karol, si v poriadku? Nie si ranený?“ spýtal
sa ho a zároveň mu pomáhal vstať.
Karol si utrel čelo a vzdychol. Neveriacky
krútiac hlavou povedal: „Boli to len akýsi
nezbedníci. Dúfam, že jedného dňa
zmúdrejú.“ Zdvihol sa, opäť nastokol

nástavec a ďalej polieval. Zmätený farár sa
ustarostene spýtal: „Karol, čo to robíš?“ 
„Chcem dokončiť polievanie. Je veľmi
sucho,“ odvetil pokojne.
Keď sa farár presvedčil, že starý muž je v
poriadku, čudoval sa. Karol bol naozaj človek
z inej doby a iného miesta. O niekoľko
týždňov sa traja výtržníci vrátili. Tak ako
predtým aj teraz im ponúkol, že sa môžu
napiť z hadice. Tentoraz ho neokradli.
Vyšklbli mu hadicu z rúk a poliali ho celého
studenou vodou. Keď ho dostatočne ponížili,
odišli. Hulákanie sprevádzané nadávkami a
bujarý smiech sa ozývali po celej ulici. Karol
ich mlčky sledoval. Potom sa otočil k slnku,
zdvihol hadicu a vrátil sa k svojej práci. Leto
sa pomaly končilo a Karol bol ako obyčajne v
záhrade. Vtom sa potkol a spadol. Ako
zápasil, aby sa znovu postavil na nohy, otočil
sa a za sebou uvidel vodcu útočníkov, ako sa
k nemu skláňa. V duchu sa pripravoval na
ďalší útok. „Netráp sa, starec. Tentoraz ti
neublížim.“ Mladý muž hovoril prívetivo a
vystieral ku Karolovi potetovanú a zjazvenú
ruku. Keď mu pomohol vstať, z vrecka
vytiahol skrčenú tašku a podal ju Karolovi.
„Čo je to?“
„To sú tvoje veci,“ vysvetlil mu mladý muž.“
„Vraciam ti ich. V peňaženke sú dokonca
tvoje peniaze.“ „Nerozumiem,“ povedal
Karol. „Prečo mi teraz pomáhaš?“
Mladík zostal trocha v rozpakoch. „Niečo
som sa od teba naučil,“ povedal. „Chodil som
s gangom a ubližoval ľuďom ako si ty. Okradli
sme ťa, pretože si starý. Vedeli sme, že si to
môžeme dovoliť. Ale vždy, keď sme prišli a
ublížili ti, namiesto toho, aby si kričal a bránil
sa, ty si nám chcel dať piť. Neznenávidel si
nás. Preukázal si nám lásku napriek našej
nenávisti.“ Vzápätí odišiel dolu ulicou.
---pokračovanie nabudúce----

(A. Sabolová, ml.)
Zdroj: Každý má šancu, Marcela a Stanislav Bielikovci 
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Do konca apríla sa dá prihlásiť na štúdium
na Teologickú fakultu v Košiciach

Košice 4. marca (TK KBS)

Do konca apríla tohto roka sa dá prihlásiť
na štúdium na Teologickú fakultu v
Košiciach Katolíckej univerzity v
Ružomberku. Na mieste fakulta poskytne v
budúcom akademickom roku (2017/2018)
vzdelávanie v odbore katolícka teológia,
náuka o rodine, sociálna filozofia, sociálna
práca a učiteľstvo. Zároveň avizuje, že chce
vyjsť v ústrety aj (pracujúcim) študentom
odboru sociálna práca a bude ponúkať
možnosť prednášok v popoludňajších
hodinách štvrtok, piatok a v sobotu.

Pre bakalárske vzdelávanie je potrebné
mať úplné stredné vzdelanie, pre
magisterský ukončené bakalárske
štúdium. Zároveň je potrebné
rešpektovanie katolíckeho ducha
univerzity. Okrem katolíckej teológie je
prijatie bez prijímacieho konania.
Prihlášku je potrebné vypísať aj na adrese
http://e-prihlaska.ku.sk. 
Ďalšie informácie: www.ku.sk.

Miliónová manifestácia v Peru proti
zavedeniu genderovej ideológie do škôl

Peru 8. marca (RV) Viac než jeden a pol

milióna Peruáncov demonštrovalo 4.
marca proti vládnym plánom zaviesť
genderovú ideológiu do škôl od
najmladšieho veku. Na stiahnutie tohto
dokumentu projektu ministerstva školstva
apelovali už v januári tamojší biskupi.
Veľká manifestácia s mottom “Nesiahaj na
moje deti” prebiehali v sobotu v hlavnom
meste Lime a v mnohých ďalších miestach.
Ich účastníci požadujú, aby prezident
Pedro Pablo Kuczynski oficiálne vyhlásil,
že tzv. ideológia gender nebude zavedená. 

Po boku demonštrantov vyšli do ulíc aj
niektorí peruánski poslanci a Ángela
Hernández z Kolumbie. Práve ona stála v
minulom roku na čele série demonštrácii
proti genderovej indoktrinácie detí, ktoré
donútili k odstúpeniu kolumbijskej
ministerky školstva. Veľa peruánskych
demonštrantov ostro kritizovala aj médiá.
Upozorňovali, že spravidla úplne ignorujú
alebo aspoň minimalizujú masové
demonštrácie na obranu života a rodiny. 

.
(dodala Anna Sabolová ml.)
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vedenie modlitieb pred sv. omšami: V týždni 19.3.-25.3. vedie modlitby pred sv. omšami p.
Mária Wellová.  
Nácvik detského zboru: Nácvik detského speváckeho zboru na budúcu sobotu 18.3. v

pastoračnom centre bude klasicky o 1330. Všetky decká sú srdečne pozvané. 

Krížové cesty: Dnešnú krížovú cestu o 1430 vedú členovia členovia ružencového bratstva a
potom o týždeň muži našej farnosti. 

Rozpis lektorov:
2. pôstna nedeľa:  8.00 hod. - rod. J. Sabola, 10.00 hod. - rod. Grominova, 18.30 hod. - rod.
Mudrákova.

Ponuka sviečok a krytiek na sviečkové sprievody: Teraz z Fatimy som doniesol originál krytky
na sviečky pre sviečkové sprievody. Zároveň je možnosť si kúpiť aj sviečky, ktoré teraz máte v
rôznych farbách k dispozícii. Cena krytky ako aj sviečky spolu je 0,80€. Krytky ako aj sviečky si
môžete vyzdvihnúť zo stolíka vo vestibule a prosím vás, peniažky vhoďte do drevenej krabice
na pripomienky a námety pre farnosť. 

Možnosť rozhovoru s predsedom KDH: Na zajtrajší pútnický program sa k nám chystá aj
predseda KDH p. Alojz Hlina. Ktorí by ste mali záujem sa s ním porozprávať alebo sa niečo
spýtať, tak vám bude k dispozícii po sv. omši v pastoračnom centre. 

Kontakty
V prípade akejkoľvek potreby alebo nutnosti zaopatrenia je možné volať na nasledovné

telefónne čísla:
Marek Kunder, farár - 0915 947 309;

Anton Tatarko, kaplán - 0905 514 699;
Pevná linka na faru - 057 4426 286.
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PPoNDeloKoNDeloK 13.03.201713.03.2017
PPúTNIcKýúTNIcKý PRoGRAMPRoGRAM KK úcTeúcTe FFATIMSKeJATIMSKeJ PPANNyANNy

MMáRIeáRIe

1700 večeradlo s Pannnou Máriou

1745 sviečkový sprievod

Sv. omša: 1830 (hosť: Ján Švec-Bilý)

uu ToRoKToRoK 14.03.201714.03.2017 Sv. omša: 630 (T+K) 

SS TReDATReDA 15.03.201715.03.2017 Sv. omša: 630 (T) 

Sv. omša: 1800 (K) 

ŠŠ TvRToKTvRToK 16.03.201716.03.2017 Poklona Sv. Oltárnej: 1700

Sv. omša: 1800 (T) 

PP IAToKIAToK 17.03.201717.03.2017 Krížová cesta                      1730

Sv. omša: 1800 (T) 

SS oBoTAoBoTA 18.03.201718.03.2017 Sv. omša: 1800 (T) 

NN eDeľAeDeľA 19.03.201719.03.2017

2. PÔSTNA NEDEĽA

Sv. omša: 800 (T)

Sv. omša: 1000 (K) 

Krížová cesta : 1430

Sv. omša: 1830 (K) kostol JaA

lITuRGIcKýlITuRGIcKý PRoGRAMPRoGRAM oDoD 13.03.2017 13.03.2017 DoDo 19.03.201719.03.2017

„Ustavične sa modlí ten, kto spája modlitbu s potrebnou prácou a prácu s modlitbou.
Len takto možno naplniť Pánov príkaz o neustálej modlitbe.“ (ORIGENES)


