
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 Pôstne obdobie je časom stíšenia 
a nasmerovania nášho života viac 
na Boha. Je jedinečnou príležitosťou 
na ozajstnú zmenu nášho života, 
ktorý sa častokrát dostáva do slepej 
uličky. Mal by to byť čas, keby by 
sme každodenné udalosti, ktoré 
život prináša, prežívali viac ako 
kresťania a tí, ktorí sú pripravení 
nasledovať Ježiša Krista „až do 
Jeruzalema“. Je to čas návratu 
k Bohu...  

Toto je môj vyvolený Syn, 
počúvajte ho! 

Evanjelium dnešnej druhej pôstnej 
nedele nám predstavuje situáciu, 
kedy sa Ježiš so svojimi tromi 
učeníkmi Petrom, Jánom a Jakubom 
vyberá na vrch Tábor modliť sa. 
Ježiš už nejde sám, ako to bolo na 
púšti, ale ide v sprievode tých, ktorí 
sú svedkami jeho premeny, kedy „sa 
zmenil vzhľad jeho tváre a jeho 
odev zažiaril belobou.“ A neostalo 
len pri tom. Učeníci majú opäť 
príležitosť vidieť „jeho slávu“ 
v prítomnosti dvoch významných 
mužov Starého zákona, ktorými sú 
Mojžiš a Eliáš. Zažívajú pocit, ktorý 
by chcel zažiť asi každý z nás. 
V takejto „spoločnosti“ sa nedá ani 
inak, ako len cítiť dobre. Peter 

dokonca v návale emócií Ježišovi 
vraví: „Učiteľ, dobre je nám tu. 
Urobme tri stánky: jeden tebe, jeden 
Mojžišovi a jeden Eliášovi.“ Avšak 
v tom úžase sám nevie, čo hovorí, 
pretože to ešte nie je všetko, čo im 
chcel Ježiš ukázať. Ježiš sa totiž 
pripravuje na splnenie svojho 
poslania, ktoré sa končí 
v Jeruzaleme na kríži... A tomu nie 
sú učeníci ešte stále schopní 
porozumieť. Podobne ako i my. Hoci 
formálne veríme v Ježiša Krista, nie 
vždy sme schopní konať tak, ako 
nás to učí skrze Božie slovo. Často 
sa vplyvom rôznych životných 
okolností dostávame do situácií, 
kedy sa nás zmocní strach, neistota, 
úzkosť. Prežívame niečo podobné, 
ako učeníci, ktorých zahalil oblak. 
Avšak práve v týchto chvíľach 
strachu a neistoty sa nám prihovára 
náš Nebeský Otec, ktorý nám nielen 
v tomto období pôstu dodáva nádej 
a istotu, že Ježiš je ten, ktorého 
máme nasledovať: „Toto je môj 
vyvolený Syn, počúvajte ho!“ A ak 
sa nám to podarí, môžeme si byť 
istí, že i my, podobne ako učeníci, 
zažijeme Božiu slávu a radosť 
v prítomnosti Boha nielen tu na 
zemi, ale aj vo večnosti. 

Anna Vozárová 

10 
2022 

XVI. ročník 

13. marec 2022 
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Bratia a sestry. Vstúpili 

sme do Pôstnej doby, ktorá má 

štyridsať dní. Keďže ju 

prežívame každý rok, môže sa 

nám zdať, že je to len 

nevyhnutný čas smerom k Veľkej 

noci. Avšak dobré je pochopiť 

zmysel tejto doby a jej úžitok pre 

náš život. Môžeme povedať, že 

Pôstna doba začína popolom, 

ale vrcholí ohňom. Popol, ktorým 

sme boli poznačení pri vstupe do 

tejto doby poukazuje aj na to, 

aby sme si nanovo uvedomili 

svoju pominuteľnosť. Práve 

v Pôste sa máme viac zamyslieť 

nad skutočnosťou, že na tejto 

zemi nie sme nastálo. Ako hovorí 

apoštol Pavol, „naša vlasť je 

v nebesiach...“ Pre veriaceho 

človeka je dôležité hľadať 

a snažiť sa nájsť cieľ a zmysel 

svojho života. Vieme, že dedičný 

hriech v nás zanechal stopu 

slabej vôle. Máme  pokušenie 

hľadať zmysel života vo veciach 

tohto sveta. Dnešný človek žije 

neraz tak, akoby ani nemal 

zomrieť, akoby sme tu na zemi 

mali žiť večne. Práve túto ilúziu 

by v nás mal pomôcť uzdravovať 

Pôst. Popol, ktorým sme sa 

nechali poznačiť na našich 

čelách, nech nás teda viac vedie 

k rozjímaniu o tom, že všetko 

materiálne budeme raz musieť 

opustiť, a do večnosti si 

vezmeme iba to, čo je podstatné. 

Je potrebné, aby sme upreli 

pohľad k tomu, čo zostáva. 

Popolec však nevystihuje pôstny 

čas úplne. Doba štyridsiatich dní 

totiž vrcholí ohňom, ktorý 

požehnáme na Bielu sobotu. 

Oheň, podobne ako popol, je tiež 

znamením. V liturgii Cirkvi je 

symbolom Ducha Svätého, ako 

aj Ježiša Krista. Zreteľne sa to 

ukazuje, keď kňaz vstupuje so 

zažatým Paškálom do tmy 

kostola na Bielu sobotu, pričom 

trikrát zaspieva: „Kristus Svetlo 

sveta.“ Naša odpoveď je 

odpoveďou viery a srdca: „Bohu 

vďaka“. Táto chvíľa sa tak stáva 

našou oslavou Boha, ktorého 

prítomnosť dokáže osvecovať 

naše myšlienky a konanie. 

Zmŕtvychvstalý Kristus nás 

očisťuje ohňom Božieho Ducha 

od toho, čo je v nás hriešne 

a dáva nám znova prežívať 

skúsenosť milovaných Božích 

detí, keď vstávame s Kristom 

k novému životu. Vyprosujem 

nášmu farskému spoločenstvu 

takýto čas Pôstu. 

Štefan Albičuk, dekan 

 

 

Pôstna doba začína popolom a vrcholí ohňom 

 



 

 

DEŇ LITURGICKÝ KALENDÁR ČAS ÚMYSEL 

Po 

14.03. 
Pondelok po 2. pôstnej 

nedeli 

6.30 ZBP Ján (60 r. ž.) 

18.00 + Mária 

Ut 

15.03. 
Utorok po 2. pôstnej 

nedeli 

6.30 + Ľubomír 

18.00 + Jozef 

St 

16.03. 
Streda po 2. pôstnej 

nedeli 

6.15! ZBP Ľubomír (Ranné chvály) 

18.00 + Ján, Alžbeta, Milan 

Št 

17.03. 
Štvrtok po 2. pôstnej 

nedeli 

6:30 ZBP Martin s rod. 

18.00 ZBP Jozef a Valéria 

Pi 

18.03. 
Piatok po 2. pôstnej 

nedeli 

6.30 + Eduard 

18.00 + Jozef 

So 

19.03. 

Sv. Jozefa, ženícha 
Panny Márie 

slávnosť 

8.00!! + Jozef, Agnesa 

18.00 + Štefan, Mária, Gabriela 

Ne 

20.03. 

TRETIA PÔSTNA 
NEDEĽA 

8.00 + Jozef, Ján, Júlia 

9.30 + Mária, Michal 

11.00 ZBP Klaudia a Martin 

18.30 + Štefan 

 
 

Filiálky Po Ut St Št Pi So Ne 

VT Dlhé   18.00   8.00 9.30 

Rod. oblasť       11.00 

 

Lektori na budúci víkend (19. – 20. 03. 2022): 

19.03. 18.00 20.03. 08.00 20.03. 09.30 20.03. 11.00 20.03. 18.30 

Josipčuk, 
Klapák 

Chytra, 
Sabolová 

Sztraka, 
Sztraková 

Novák, 
Štefanková 

Biž, 
Bižová 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lektori na budúci víkend, 31.12  - 02.01. 2021: 

Liturgický program na 2. Pôstny týždeň 

Oznamy 

1. Na upratovanie kostola 

prosíme v nasledujúcom týždni 

rodiny Gamratovú, Rosteckú a 

Sztrakovú Ďakujeme rodinám, 

ktoré upratovali kostol minulý 

týždeň. 

2.Zbierka na Charitu činila 

v našej farnosti spolu 1503,85 

€( Farský kostol 1276,51 €, Dlhé 

170,- € a Rod. Oblasť 57,34 - €). 

Pán Boh zaplať za všetky 

milodary. 

3. Nasledujúcu sobotu bude 

slávnosť sv. Jozefa, ženícha 

Panny Márie. Sv. omša vo 

farskom kostole bude v tento 

deň ráno o 8.00 hod. (nie o 7.00 

hod. ako býva zvykom). Všimnite 

si túto zmenu. 

4. Do pozornosti snúbencom 

dávame oznam, že víkendové 

predmanželské náuky, ktoré boli 

ohlásené na nasledujúci piatok 

a sobotu (18. – 19. marca) sa 

presúvajú o týždeň, teda na 25. – 

26. marca. Náuky sa začínajú 

v piatok 25.3. o 17.00 hod. 

v Katechetickej miestnosti! 
5. V utorok po večernej sv. 

omši bude vo farskom kostole 

druhé stretnutie synodálneho 

spoločenstva, na ktoré vás 

srdečne pozývame. Témou 

stretnutia bude „Počúvanie“.  

6. Dnes večer o 18.15 hod. sa 

v košickej katedrále sv. Alžbety 

uskutoční benefičný koncert pre 

Ukrajinu, ktorý organizuje naša 

košická arcidiecéza. V priamom 

prenose bude odvysielaný na 

STV 2. Počas vysielania 

koncertu bude možné prispieť 

zaslaním darovacej SMS – ky 

pre Maltézsku pomoc. Táto 

organizácia rozdelí adresne 

a konkrétne vyzbierané 

prostriedky na pomoc Ukrajine.  

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). 

 


