
 

  

 
                                                                                     

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Matúš začína dnešné evanjelium 
slovami: „Duch vyviedol Ježiša na púšť, aby 
ho diabol pokúšal“ (Mt 4,1). 

      Pôstny čas začíname liturgickými 
textami o pokúšaní. V knihe Genezis sú 
pokúšaní hadom prví rodičia. Pokušeniu 
podlieha človek a o následkoch sa hovorí ako 
o dedičnom hriechu. Pýcha odtrhla človeka od 
lásky Boha. I napriek tomu, Božie 
milosrdenstvo víťazí.  Na svet prichádza Ježiš 
Kristus, ktorý neprestal byť Bohom a zároveň 
stal sa človekom. To je dôležité pripomenúť 
pri na začiatku verejného poslania Ježiša, keď 
na koniec štyridsaťdňovej prípravy na púšti je 
diablom pokúšaný. Evanjelium sv. Matúša 
opisuje tri pokusy diabla, ktoré mali uspokojiť 
hlad očí, tela a pýchu života.  

 

„...aby ho pokúšal“ 
 
Udalosť pokúšania Krista učí najmä 

tomu, aby nebolo podcenené nijaké 
pokušenie. Pán Ježiš učí, že žiadneho 
pokušenia sa človek nemusí báť, ako to chcú 
nahovoriť iní, najmä v oblasti čistoty. Ježiš 
uisťuje, že s pomocou Božou, čiže láskou, 
premôže človek každé pokušenie. Preto 
pokušenie ešte nie je hriechom. Je potrebné 
od začiatku pokušeniu odolať, pretože 
opakovanému sa ťažšie odoláva. Prvý útok 
pokušenia sa môže zdať ešte úsmevný, často 
taktikou diabla zámerne taký, ale nasledujúce 
môžu oslabiť človeka pocitom istoty, že sa mu 
nič nemôže stať, že je dostatočne silný a nik, 
kto je pokúšaný, nevie, ktoré nasledujúce 
pokušenie ho môže premôcť. Ježiš jasne 
hovorí, ako premôcť pokušenie: „Odíď, satan, 
lebo je napísané: „Pánovi, svojmu Bohu, sa 

budeš klaňať a jedine jemu budeš slúžiť“. 
Ježiš na púšti rekonštruuje drámu Adama 
a všetkých jeho detí až do dnešných dní a 
do konca sveta. Evanjelium poukazuje na 
pokúšanie Pána Ježiša v tom zmysle, že 
Ježiš je nový Adam, ktorý zostal verný tam, 
kde prvý Adam podľahol pokušeniu. Ježiš 
sa zjavuje ako Boží Služobník, úplne verný 
Božej vôli. Tak víťazí nad diablom. 
Ježišovo víťazstvo nad pokušiteľom na 
púšti anticipuje víťazstvo umučenia, 
vrcholnej poslušnosti jeho synovskej lásky 
k Otcovi. 

      Text o pokúšaní má svoje 
opodstatnenie na začiatku pôstnej doby, 
pretože sa nachádza aj v textoch evanjelií 
na začiatku verejnej činnosti Krista. Ježiš 
sa uberá do Jeruzalema, a tak aj kresťania 
v pôstnej dobe v liturgii majú smerovať k 
vrcholu Kristovho poslania na zemi, jeho 
umučeniu a zmŕtvychvstaniu. 

 
Mária Štefanková 
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1. PÔSTNA NEDEĽA  

Resp.: Zmiluj sa, Pane, lebo sme zhrešili. 
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Posolstvo Svätého Otca Františka na Pôstne obdobie 2020 
 

Na Pôstne obdobie aj tento rok vydal Svätý Otec František duchovné posolstvo. Prinášame 

ho na pokračovanie aj v budúcom čísle.  

 

„V Kristovom mene prosíme: Zmierte sa s Bohom!“ (2 Kor 5, 20) 

Aj toho roku nám Pán poskytuje príhodný čas, aby sme sa pripravili sláviť s obnoveným 

srdcom veľké tajomstvo Ježišovej smrti a zmŕtvychvstania, ktoré je základom kresťanského 

života tak jednotlivca, ako aj spoločenstva. K tomuto tajomstvu sa musíme neustále vracať, 

mysľou i srdcom. Ono v nás totiž neprestáva rásť do tej miery, do akej sa necháme zachytiť 

jeho duchovnou dynamikou a priľneme k nemu svojou slobodnou a veľkodušnou odpoveďou. 

 

1. Veľkonočné tajomstvo – základ obrátenia 
Radosť kresťana vyviera z počutia a prijatia radostnej zvesti o Ježišovej smrti 

a zmŕtvychvstaní: kerygmy. Tá zahŕňa tajomstvo lásky, ktorá „je taká reálna, taká opravdivá, 

taká konkrétna, že nám ponúka vzťah plný úprimného a plodného dialógu“ (Christus vivit, 117). 

Kto verí v toto tajomstvo, odmieta klamstvo, podľa ktorého náš život pochádza len z nás 

samých, hoci v skutočnosti sa rodí z lásky Boha Otca, z jeho vôle darovať život v hojnosti 

(porov. Jn 10, 10). Ak však počúvame zvodný hlas „otca lži“ (porov. Jn 8, 45), riskujeme, že sa 

prepadneme do priepasti nezmyslov a okúsime už tu na zemi peklo, ako o tom svedčia, žiaľ, 

mnohé tragické udalosti z osobnej i kolektívnej ľudskej skúsenosti. Na tohoročné Pôstne 

obdobie by som preto chcel všetkým kresťanom adresovať slová, ktoré som napísal 

v apoštolskej exhortácii Christus vivit: „Pozeraj sa na rozopäté ruky ukrižovaného Krista a 

dovoľ, aby ťa znova a znova zachraňoval. A keď sa pôjdeš vyznať zo svojich hriechov, ver 

pevne v jeho milosrdenstvo, ktoré ťa oslobodzuje od viny. Kontempluj jeho krv vyliatu s takou 

veľkou láskou a nechaj sa ňou očistiť. Tak sa budeš môcť vždy znova prebudiť k životu“ (123). 

Kristova Veľká noc nie je udalosťou z minulosti: skrze moc Ducha Svätého je stále aktuálna 

a umožňuje nám s vierou hľadieť na Kristovo telo a dotýkať sa ho v mnohých trpiacich. 

 

2. Naliehavosť obrátenia 

Bude užitočné hlbšie sa zamyslieť nad veľkonočným tajomstvom, vďaka ktorému nám 

bolo darované Božie milosrdenstvo. Zakúsiť milosrdenstvo je totiž možné iba v stretnutí „z 

tváre do tváre“ s ukrižovaným a vzkrieseným Pánom, „ktorý ma miluje a vydal seba samého za 

mňa“ (Gal 2, 20): v dialógu od srdca k srdcu, od priateľa k priateľovi. Preto je modlitba 

v Pôstnom období taká dôležitá. Je viac ako len povinnosťou, vyjadruje potrebu odpovedať na 

Božiu lásku, ktorá nás vždy predchádza a podopiera. Lebo kresťan sa modlí vo vedomí, že si 

takúto lásku nezaslúži. Modlitba môže nadobúdať rôzne podoby, no v Božích očiach je 

skutočne dôležité to, že preniká do nášho vnútra a narúša tvrdosť nášho srdca, obmäkčuje ho, 

aby sa čoraz viac obracalo k Bohu a jeho vôli. V tejto príhodnej dobe sa preto nechajme viesť 

ako Izrael na púšti (porov. Oz 2, 16), aby sme mohli napokon začuť hlas nášho Ženícha a  hlbšie 

a ochotnejšie ho nechali v nás rezonovať. O čo viac sa dáme viesť jeho Slovom, o to skôr 

budeme môcť zakúsiť jeho nezaslúžené milosrdenstvo voči nám. Nenechajme teda uplynúť 

tento čas milosti nadarmo, v klamnej predstave, že my určujeme čas a spôsob nášho obrátenia 

k nemu. 

 

Pokračovanie v budúcom čísle Poverella 



 

DEŇ LITURGICKÝ KALENDÁR ČAS ÚMYSEL 

Po 

2. 3. 

Pôst. FÉRIA 

Lv 19,1-2.11-18; Ž 19; Mt 25, 31-46 

6.30 Za zosnulých členov BSR 

18.00 + Matúš 

Ut 

3. 3. 

Pôst. FÉRIA 

Iz 55,10-11; Ž 34; Mt 6,7-15 

6.30 + Anna a Jozef 

18.00 + Anna 

St 

4. 3. 

Pôst. FÉRIA 

Jon 3,1-10; Ž 51; Lk 11,29-32 

6.30 ZBP Alica 

18.00 ZBP Anna                     

Št 

5. 3. 

Pôst. FÉRIA 

Est 4,17n.; Ž 138; Mt 7,7-12  

6.30 ZBP Mária 

18.00 + Mária a Ján 

Pi 

6. 3. 

Pôst. FÉRIA 

Ez 18,21-28; Ž 130; Mt 5,20-26 

6.30  

18.00 + Michal, Anna a Pavol                    

So 

7. 3. 

Pôst. FÉRIA 

Dt 26,16-19; Ž 119; Mt 5,43-48 

7.00 ZBP Mária 

18.00 + Štefan, Mária a Gabriela 

Ne 

8. 3. 

DRUHÁ PÔSTNA NEDEĽA 
 
 

Gn 12,1-4a; Ž 33; 
2Tim 1,8b-10; Mt 17,1-9  

8.00  

9.30 ZBP a pomoc pre Ľudmilu 

11.00 Za farnosť 

18.30 + Mária (1. výročie) 
 

Filiálky Po Ut St Št Pi So Ne 

VT Dlhé  18.00   18.00 8.00 9.30 

Rod. oblasť       11.00 

 

Lektori na budúcu nedeľu,  8. 3. 2020: 
Sobota - 

vigília 
8.00 9.30 11.00 18.30 

Novák, 
Sinčáková 

Chytra, 
Sabolová 

Benčo, 
Fecenková 

Vaterka, 
Vaterková 

Sztraka, 
Josipčuk 

 

 

 

 

 

1. Na upratovanie kostola 
k nasledujúcej nedeli prosíme rodiny 
Balberčákovú, Stolarikovú a Bižovú. 
Zároveň vyslovujeme vďaku rodinám, 
ktoré upratovali kostol k dnešnej nedeli. 
 
2. Na kostolné potreby darovala 
bohuznáma rodina 20,- €. Úprimné Pán 
Boh zaplať. 

3. V nasledujúcom týždni bude Prvý 
piatok v mesiaci. Spovedať budeme 
takto: Farský kostol sv. Františka – 
každý deň pol hodinu pred sv. omšou 
ráno a večer. Filiálka Dlhé – v utorok 
a piatok od 17.00 do 18.00 hod. (aj 
veriacich z Rodinnej oblasti). 

4. V nasledujúcom týždni budú Jarné 
kántrové dni v stredu, piatok 
a sobotu. Záväzný, čo sa týka pôstu, je 
pre každého veriaceho jeden deň. 
Obsahom kántrových dní je príprava na 
pokánie a na sviatosť zmierenia, ako aj 
konkrétne skutky lásky k blížnym. 
Jednou z foriem skutkov lásky je aj 
naša zbierka pre núdznych „Veľkonočný 
dar“. Prispieť môžeme vo farskom 
kostole do krabičky, ktorá je vzadu.   

5. Na Prvú sobotu v mesiaci bude 
spoločný sv. ruženec vo farskom kostole 
i na filiálke Dlhé ako je zvykom. 

6. Keďže sú pred nami jarné prázdniny, 
deti a mládež nebudú mať nasledujúci 
týždeň osobitné sv. omše.  

7. Dnes popoludní o 14.35 hod. bude 
vo farskom kostole Krížová cesta. Pred 
pobožnosťou bude od 14.15 hod. prvá 
pôstna kázeň na tému: Pôst 
v dejinách spásy. Na filiálke Dlhé bude 
Krížová cesta o 13.45 hod. 

8. V pôstnom období nás pozýva 
Centrum pre štúdium biblického sveta na 
cyklus prednášok na vybrané biblické 
témy. Uskutočnia sa každý utorok od 

10.3.2020 až do konca marca 
v Katolíckom kultúrnom dome pri 
Bazilike vždy o 19.00 hod. Bližšie 
informácie nájdete na plagáte na výveske. 

 
 

Svätá Perpetua a Felicita, mučenice 

     Pôvod mena : Perpetua, z latinčiny – 

večná, nekonečná. Felicita, z latinčiny – 

šťastie, šťastná, nositeľka šťastia. Patria 

medzi prvé mučenice Cirkvi. „Passio“ – 

rozprávanie o umučení Perpetuy 

a Felicity patrí k veľmi cenným 

dokumentom, svedectvám Katolíckej 

cirkvi. Po sv. Petrovi a Pavlovi sú to 

najstaršie svedkyne krvi.  

     Doba úmrtia je známa a o ich 

mučeníctve zanechal správu očitý 

svedok. Mená oboch mučeníc sa 

spomínajú v prvej eucharistickej 

modlitbe tzv. Rímskom kánone svätej 

omše.  

     Perpetua pochádzala zo vznešenej 

rodiny, Felicita bola otrokyňou. Obidve 

boli matkami malých detí, pripravovali sa 

na prijatie krstu. Obidve boli zatknuté na 

základe udania. Cestou do väzenia prijali 

sviatosť krstu. Svojej viery sa nechceli 

vzdať. Do svojho denníka si Perpetua 

zapísala : „ Sme v Božích rukách, všetko 

záleží od Boha.“ Perpetuine posledné 

slová patrili jej bratovi : „ Buďte pevní vo 

viere a milujte sa navzájom.“ Obe 

hrdinsky vyznali : „ Kresťanky sme.“  

     V ikonografii sú zobrazené ako sa 

navzájom lúčia a pri nich je divá krava, 

symbol ich mučeníctva, Perpetua býva 

niekedy zobrazená s malým dieťaťom na 

lone. 

Lucia Horná 

 

Liturgický program na 1. pôstny týždeň Oznamy 

 

 


