
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 Žijeme čudnú dobu, hovoria 
mnohí a majú pravdu. Kovid je 
vystriedaný vojnou, choroba zbraňami. 
Z ustupujúceho zla sme spadli do ešte 
horšieho. Ľudia vravia, že už boli plní 
nádeje, že sa vraciame do normálu, ale 
štvrtok 24. február 2022 priniesol „nový 
normál“. Prečo sa toto všetko deje? 
Dnešné evanjelium upozorňuje na 
zákerného nepriateľa nás všetkých, na 
diabla, ktorého Písmo nazýva aj vrahom 
ľudí. Ohrozoval Krista v jeho poslaní a 
vieme, že neustále ohrozuje aj nás. A 
ako reagujeme my? Zaradili sme diabla 
do ríše rozprávok, urobili z neho 
hlupáka, ktorého sa neboja ani malé 
deti, čím sme vlastne naleteli jeho 
taktike a nevšímame si jeho zbrane. Ak 
chceme obstáť a splniť si dobre svoje 
kresťanské poslanie, musíme si všímať 
taktiku a výzbroj diabla. On ju ukazuje 
pri pokúšaní Krista. 

Pokušenie 

Prvý jeho taktický ťah spočíva v tom, že 
človeka upriamuje iba na hmotné 
potreby a nabáda ho, aby všetky svoje 
sily vynakladal na ich dosiahnutie. Chce 
ho presvedčiť, že k týmto métam 
nepotrebuje Boha a nemusí mu vôbec 
venovať svoju pozornosť. V čase vojny 
by sme mohli rozprávať o obsadení 
krajiny, ktorá má veľa nerastného 
bohatstva, jadrovej energie a prístup 
k moru. Zdroj príjmu pre agresora je 
jasný!  
Druhý diablov taktický ťah znie: Všetko 

ti dám, ak sa mi budeš klaňať… Touto 
ponukou zobúdza naše ambície a túžby 
po kariére, moci a sláve. Dnešnými 
ambíciami sú vedúce posty, politická, 
športová alebo umelecká sláva, 
vlastnenie prosperujúceho podniku, 
rozhodovanie o osudoch ľudí…Hovorí 
vám to v tejto dobe niečo? Mne viac ako 
zreteľne. Rozhodovať o osude miliónov 
ľudí by jeden človek so svojimi 
komplicmi nemal. Už to zažili naši 
predkovia pred 80 rokmi a stačilo! Len 
Boh je správcom sveta a len on dokáže 
všetko riadiť v súlade s dobrom. 
Pri treťom pokúšaní diabol náhle mení 
taktiku: Veríš v Boha a nechceš sa ho 
vzdať? Tak dokáž, že naozaj veríš, 
spoľahni sa na neho a urob toto… On ti 
iste pomôže… Tomuto pokušeniu 
podliehame vtedy, ak sa spoliehame na 
Božiu pomoc, ale pritom sa nestaráme 
o to, či Boh súhlasí s naším 
rozhodnutím, ba niekedy to ani 
nechceme vedieť, lebo túžime za každú 
cenu dosiahnuť svoje túžby. 
Pochopiteľne, že potom sa v takejto 
dôvere sklameme a zanevrieme na 
Boha, lebo si vsugerujeme, že nám 
nepomohol, keď sme ho potrebovali. 
Mnohí to robia práve v tejto dobe, keď si 
myslia, že Boh na nás zosiela už priveľa 
zla, ale robí to Boh? 
Mohli by sme povedať, že človek si za 
to všetko môže sám, pretože podlieha 
diablovým taktikám. Po vzore Ježiša 
odolajme, nezúfajme a modlime sa za 
odvrátenie vojny.         M. Haňov 
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     „Neúnavne konajme dobro, lebo ak 

neochabneme, budeme v pravom 

čase žať. Kým teda máme čas, robme 

dobre všetkým“ (Gal 6, 9-10a). 

Svätý Otec František vybral tieto 

slová apoštola Pavla ako podnet 

a výzvu pre každého veriaceho na 

tohtoročný Pôst.  

     Sejba a žatva 

Tieto slová Ježiš viackrát ich použil 

pri ohlasovaní evanjelia. Sv. Pavol 

spomína Kairos, teda čas, ktorý je 

s ohľadom na žatvu najvhodnejší na 

siatie dobra. Ktorý čas je to pre nás? 

Iste Pôstne obdobie, ale aj celý náš 

život. V našom živote príliš často 

prevláda chamtivosť a pýcha, túžba 

vlastniť, zhromažďovať, 

konzumovať. Pôstna doba nás 

vyzýva k obráteniu a zmene 

zmýšľania, aby pravda a krása 

(nášho) života nespočívala natoľko 

vo vlastnení, a zhromažďovaní, ako 

skôr v rozsievaní dobra a delení sa 

oň. Prvým rozsievačom je sám Boh. 

Práve v Pôste sme pozvaní prijať 

živé Božie slovo a odpovedať na 

neho. No aj my sme povolaní 

rozsievať semená dobra.  A žatva? 

Tá je ovocím sejby nášho dobra. 

Božie slovo nám hovorí, že tá 

skutočná žatva je eschatologická,  

bude v posledný deň. Definitívna 

úroda nášho života a konania je 

„úrodou pre večný život.“ (Jn 4,36). 

     Neúnavne konajme dobro 

Máme pokušenie uzatvárať sa vo 

svojom sebectve a ľahostajnosti voči 

utrpeniu druhých. Keď sa však 

úprimne v modlitbe obrátime na 

Krista, on nám dáva vždy novú silu 

konať dobro. V týchto dňoch sa teda 

neúnavne modlime. Neúnavne 

vykoreňujme zlo z našich životov. 

Neúnavne konajme dobro 

v činorodej láske k blížnemu. Počas 

pôstu dávajme milodary a almužnu. 

Vyhľadávajme a neobchádzajme 

tých, ktorí sú v núdzi. 

 

     Ak neochabneme, budeme 

v pravom čase žať 

Prosme v tomto čase Boha 

o trpezlivú vytrvalosť roľníka, ktorý 

čaká na svoju úrodu.                       

Neprestajne konajme dobro, 

využívajme každý deň a ak 

padneme, vystrime ruku k Otcovi, 

ktorý nás vždy zodvihne. Ak sme sa 

stratili, oklamaní zvodmi diabla, 

neotáľajme s návratom k Bohu, 

ktorý „mnoho odpúšťa“ (Iz 55,7). 

Pôst totiž pripravuje pôdu, modlitba 

ju zavlažuje a láska oplodňuje. Vo 

viere máme istotu, že „ak 

neochabneme, budeme v pravom 

čase žať.“ Nech je nám Panna 

Mária, z ktorej lona vzišiel Spasiteľ 

a ktorá všetky veci uchovávala vo 

svojom srdci (Lk 2, 19), vyprosí dar 

trpezlivosti a nech je nám nablízku 

svojou materskou prítomnosťou, aby 

tento čas obrátenia priniesol plody 

večnej spásy. 
Spracoval d. o. Štefan Albičuk 

 

 

Z Posolstva Pápeža Františka na Pôstne obdobie 2022 

 



 

 

DEŇ LITURGICKÝ KALENDÁR ČAS ÚMYSEL 

Po 

07.03. 
Pondelok po 1. Pôstnej 

nedeli 

6.30 + Mária – ( 1. výročie ) 

18.00 + Štefan  

Ut 

08.03. 
Utorok po 1. Pôstnej 

nedeli 

6.30 + Jozef, Anna 

18.00 + Helena 

St 

09.03. 
Streda po 1. Pôstnej 

nedeli 

6.30 ZBP Agnesa 

18.00 + Miloslav 

Št 

10.03. 
Štvrtok po 1. Pôstnej 

nedeli 

9.00! + Pavol, Alžbeta, Katka 

18.00 ZBP Magdaléna 

Pi 

11.03. 
Piatok po 1. Pôstnej 

nedeli 

6.30 + Jozef, Jozef 

18.00 ZBP Miroslav s rodinou 

So 

12.03. 
Sobota po 1. Pôstnej 

nedeli 

7.00 + Michal, Mária 

18.00 + Ján 

Ne 

13.03. 

DRUHÁ PÔSTNA 
NEDEĽA 

8.00 + Anna, Anna 

9.30 + Margita, Pavol 

11.00 
Poďakovanie za 93 r. ž. 

a prosba o ZBP pre Annu 

18.30 
ZBP Peter, Mária a Pavol s 

rodinami 

 
 

Filiálky Po Ut St Št Pi So Ne 

VT Dlhé     18.00  9.30 

Rod. oblasť       11.00 

 

Lektori na budúci víkend (12. – 13. 03. 2022): 

12.03. 18.00 13.03. 08.00 13.03. 09.30 13.03. 11.00 13.03. 18.30 

Benčo, 
Sabolová 

Vavrek, 
Vavreková 

Babej, 
Babejová 

Kľučar, 
Kľučarová 

Sztraka, 
Rusnáková 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lektori na budúci víkend, 31.12  - 02.01. 2021: 

Liturgický program na 1. Pôstny týždeň 
Oznamy 

1. Na upratovanie kostola 

prosíme v nasledujúcom týždni 

rodiny Baškovskú, Vaterkovú. a 

Kentošovú Ďakujeme rodinám, 

ktoré upratovali kostol minulý 

týždeň. 

 

2. Na potreby kostola darovala 

bohuznáma rodina 100,- € 

a Martin s rodinou 500,-€. Pán 

Boh zaplať.  

 

3. Ďakujeme všetkým, ktorí sa 

zapojili do humanitárnej 

zbierky na Ukrajinu, či už 

materiálnymi vecami, alebo 

finančne. 

 

4. Vo štvrtok budú dekanátne 

rekolekcie. Ranná sv. omša 

preto nebude, ale bude o 9.00 

rekolekčná s kňazmi dekanátu. 

 

5. Pobožnosť Krížovej cesty 

bude dnes vo farskom kostole o 

14.30 hod. Od 14.00 hod. bude 

modlitba sv. ruženca s výmenou 

ružencových tajomstiev. 

Odprosujúca pobožnosť dnes  

nebude. Na filiálke Dlhé – 

Krížová cesta dnes popoludní o 

13.45 hod. 

 

6. Snúbencom, ktorí plánujú  

náuky a sobáš v našej farnosti  

 

 

. 

dávame do pozornosti, že prvý z 

termínov predmanželských náuk 

bude v dňoch 18 – 19. marca. 

Ďalšie termíny budú v máji, resp. 

septembri. 

7. Dňa 26. júna o 15.00 hod. 

bude slávený Deň rodiny. 

Počas neho si v košickej 

katedrále manželské páry 

pripomenú svoje strieborné 

jubileum - 25. výročie 

manželstva. Pozývame preto 

manželov z našej farnosti, ktorí 

v tomto roku oslávia 25. 

výročie sobáša a chcú obnoviť 

svoj manželský sľub na tejto 

slávnosti, aby sa prihlásili v 

sakristii (najneskôr do 

31.5.2022). 

8. Do pozornosti opäť dávame   

že dňom 1. marca sa skončila 

platnosť Dišpenzu od 

povinnosti účasti na sv. 

omšiach. Znova platí povinnosť 

účasti na sv. omšiach v nedele 

a prikázané sviatky, okrem 

prípadu choroby, či práce 

v zamestnaní. Pripomíname tiež, 

že účasť na sv. omši nenahrádza 

jej sledovanie prostredníctvom 

prenosu v médiách.  

 

 

 


