
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 Pôstna doba je čas, kedy 
viac vnímame udalosti našej spásy. 
Ochotne odpovedáme na výzvu 
zmeniť svoj vzťah k hriechu. Pôst 
rôzneho druhu sa stal praxou pre 
kresťana. Pôstny čas sa tak stáva 
nádejou, že Veľkonočné sviatky 
prinesú pokoj pre telo i dušu 
človeka. Boh preto čaká, že náš 
život bude bohatší na duchovné 
hodnoty. V dnešnom evanjeliu 
čítame, ako vinohradník prosí 
majiteľa vinice za figovník. „Pane, 
nechaj ho ešte tento rok. Okopem 
ho a prihnojím. Možno nabudúce 
prinesie ovocie. Ak nie, potom ho 
vytnem....Lk13,9 

Čas na pokánie 

Figovník vo vinici nebol zasadený 
na ozdobu. Hospodár právom čaká, 
že bude rodiť ovocie. Za normálnych 
okolností figovník rodí na tretí rok. 
No tento figovník nezarodil, preto 
majiteľ má právo vinohradníkovi 
prikázať strom vyťať....načo ešte aj 
zem vyčerpáva......Lk13,7 
Toto podobenstvo má bohatú 
symboliku nad ktorou sa môžeme 
zamyslieť. Hospodárom je Boh. 
Jemu patrí všetko. Právom čaká 
úrodu. Vinica je svet. Figovník 
predstavuje každého človeka. 

Vinohradník je Kristus. Boh 
každému človeku určil primeranú 
úlohu, ktorú má splniť. Každý dostal 
dary, talenty, nadanie....Našou 
úlohou je urobiť to, čo nám za 
daných a konkrétnych okolností určil 
Boh. Každý človek je nezastupiteľný 
iným a každý sám svojím 
slobodným konaním rozhoduje 
o svojej večnosti. Boh ako jediný 
Pán života a smrti má právo odvolať 
svoje dielo – človeka do večnosti. 
A preto, ak neprinášam ovocie 
strácam u Boha nádej. Toto 
podobenstvo je aktuálne aj v tejto 
pôstnej dobe. Je vážnym 
napomenutím využiť milosť 
obrátenia. A Boh je voči nám 
trpezlivý, nie je náhlivý a dáva nám 
čas a príležitosť veci napraviť. Ešte 
jeden rok, ešte okopem, 
prihnojím.....dostávame príležitosť 
no takýto čas je ohraničený a krátky. 
Ak čas nevyužijeme strom bude 
vyťatý. Aj v tomto správaní sa Boha 
môžeme vidieť jeho Lásku k nám. 
Nestačí však nad podobenstvom 
rozmýšľať, ale rázne konať. Preto 
skúmajme už v tomto pôste, kde 
sme v živote spravili chybu 
a snažme sa uskutočniť zmenu, 
lebo Boh je LÁSKA. 

Mária Štefanková 
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Tohtoročný Pôst je na 

Slovensku iný, ako predošlé. 

Predovšetkým kvôli vojne na 

Ukrajine. Ako už býva pravidlom, 

vojny so sebou prinášajú nielen 

utrpenie ľudí na bojisku, ale aj 

hromadný exodus tých, ktorí pred 

vojnou utekajú. V týchto dňoch 

státisíce z nich prešli aj cez naše 

hranice. Mnohí tu chcú zostať, ďalší 

smerujú inde. V srdciach mnohých 

z nich je však túžba čo najskôr sa 

vrátiť domov. Nechali tam totiž 

svojich blízkych. Pre nás ľudí je táto 

chvíľa výzvou, s ktorou sa nedá 

porovnávať žiadne naše 

obmedzenie života. Je to v prvom 

rade výzva k solidarite 

a milosrdenstvu, ktoré sú znakom 

lásky. O to viac u nás veriacich. 

Bytostne si totiž práve teraz 

môžeme uvedomiť Ježišove slová 

z Matúšovho evanjelia, že raz 

budeme súdení zo skutkov lásky, 

ktoré sme mu prejavili v tých 

najslabších.  

V súvislosti s touto situáciou 

si tiež môžeme uvedomiť, že 

utečenci a migranti nie sú 

v ľudských dejinách ničím novým. 

Rovnako tak v dejinách spásy, ako 

ich približuje Písmo. Počnúc 

Abrahámom, Jakubom, Mojžišom, či 

viacerými prorokmi, cez históriu 

izraelského národa vidíme, ako 

migrácia a neraz nútený útek 

z vlastnej krajiny bol súčasťou ich 

osobných dejín. Nový zákon je 

pokračovaním. Ježiš a jeho rodičia 

zažili situáciu utečencov hneď po 

jeho narodení, keď musia utekať do 

Egypta, kde žijú istý čas mimo svojej 

vlasti. Neskôr aj celé verejné 

pôsobenie Ježiša je charakteristické 

tým, že prechádzal z miesta na 

miesto; bol teda migrantom vnútri 

svojej krajiny. V evanjeliu 

nachádzame aj to, že na niektorých 

miestach bol Ježiša prijatý, inde nie. 

Každopádne aj Kristus prežil 

historickú skúsenosť svojho ľudu 

v podobe migrácie, či úteku pred 

nebezpečenstvo. V tomto zmysle sa 

tak Ježišov osobný príklad stáva pre 

nás v tejto chvíli potvrdením, že 

v každom z týchto utečencov máme 

vidieť v prvom rade jeho samého. 

Tak, ako to vyslovil pápež František 

v modlitbe za Ukrajinu: „Ježiš dnes 

umiera v Charkove, je dieťaťom, 

ktoré sa narodilo v ostreľovanom 

Kyjeve, alebo dvadsaťročným 

brancom vyslaným na front.“  

Slovensko i Európa dnes 

ukazujú to najkrajšie, čo je v nás. 

Vďaka patrí všetkým vám, bratia 

a sestry, ktorí ste akokoľvek, 

modlitbou, materiálne, či ochotnou 

službou pomohli týmto ľuďom. 

Pôstny čas tak dostáva nový rozmer 

a je príležitosťou na to, aby sme si 

všetci obmäkčili srdce. Každý z nás 

to veľmi potrebuje.   

Štefan Albičuk, dekan  

 

 

Utečenci a migranti - neočakávaná pôstna výzva 

 



 

 

DEŇ LITURGICKÝ KALENDÁR ČAS ÚMYSEL 

Po 

21.03. 
Pondelok po 3. pôstnej 

nedeli 

6.30 ZBP Anna 

18.00 + členov BSR 

Ut 

22.03. 
Utorok po 3. pôstnej 

nedeli 

6.30 + Ladislav, Júlia, František 

18.00 + Viera, Karol, Marián, Karol 

St 

23.03. 
Streda po 3. pôstnej 

nedeli 

6.15! ZBP Jolana (Ranné chvály) 

18.00 + Štefan (detská sv. omša) 

Št 

24.03. 
Štvrtok po 3. pôstnej 

nedeli 

6:30 + Helena, Jozef, Štefan 

18.00 
+ Amália, Gabriel, Rudolf, 

Mária 

Pi 

25.03. 
ZVESTOVANIE PÁNA 

slávnosť 

6.30 + Jozef, Mária, Alfonz 

18.00 ZBP Barbora (birmovanci) 

So 

26.03. 
Sobota po 3. pôstnej 

nedeli 

7.00 + Jozef, Zuzana 

18.00 + Ján, Bartolomej 

Ne 

27.03. 

ŠTVRTÁ PÔSTNA 
NEDEĽA 

( LAETARE ) 

8.00 + Helena 

9.30 ZBP a DDS Juraj s rod. 

11.00 + Mária 

18.30 + Anna 

 
 

Filiálky Po Ut St Št Pi So Ne 

VT Dlhé     18.00  9.30 

Rod. oblasť       11.00 

 

Lektori na budúci víkend (26. – 27. 03. 2022): 

26.03. 18.00 27.03. 08.00 27.03. 09.30 27.03. 11.00 27.03. 18.30 

Chytra, 
Ocilková 

Harakaľová, 
Uriga 

Benčo, 
Plančarová 

Vaterka, 
Vaterková 

Novák, 
Sinčáková 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lektori na budúci víkend, 31.12  - 02.01. 2021: 

Oznamy 

1. Na upratovanie kostola 

prosíme v nasledujúcom týždni 

rodiny Diliková, Figmiková, 

Hrubyová a Urigovú. Ďakujeme 

rodinám, ktoré upratovali kostol 

minulý týždeň. 

2. Z krstu Nelly darovali rodičia 

na kostol 100,-€. Pán Boh zaplať 

za všetky milodary. 

3. Snúbencom dávame do 

pozornosti oznam, že víkendové 

predmanželské náuky začínajú už 

na budúci víkend 25. – 26. marca. 

Náuky sa začínajú v piatok 25.3. 

o 17.00 hod. v Katechetickej 

miestnosti! 

4. Pobožnosť Krížovej cesty 

bude dnes vo farskom kostole o 

14.30 hod. Na filiálke Dlhé – 

Krížová cesta dnes popoludní o 

13.45 hod. 

5. Svätý Otec František zasvätí 

Rusko a Ukrajinu Nepoškvrne-

nému Srdcu Panny Márie na 

slávnosť Zvestovania Pána 25. 

marca 2022 o 17:00 v Bazilike 

svätého Petra. V rovnaký deň ten 

istý akt vykoná vo Fatime pápežský 

almužník kardinál Konrad 

Krajewski ako vyslanec Svätého 

Otca. Z tejto príležitosti sa budeme  

pri sv. omšiach modliť modlitbu 

Zasvätenia sa Nepoškvrnenému 

Srdcu Panny Márie do 25.3.2022. 

Modlitbu zakončíme modlitbu na 

úmysel Svätého Otca. 

 

6. V piatok je slávnosť 

Zvestovania Pána. Pri večernej 

svätej omši budeme požehnávať 

matky, ktoré sú v požehnanom 

stave. 

7. Otec arcibiskup pozýva 

všetkých veriacich v piatok 25. 

marca na sv. omšu Za život 

v našej košickej Katedrále sv. 

Alžbety v Košiciach o 17:00 pri 

ktorej si obnovíme svoje 

zasvätenie Panne Márii. Po sv. 

omši o 18:30 bude krížová cesta 

spolu s gréckokatolíckym 

arcibiskupom Cyrilom Vasiľom, 

ktorá začne od gréckokatolíckej 

Katedrály Narodenia Panny Márie 

a pôjde jednotlivými zastaveniami 

historickým centrom mesta Košice 

až k areálu Červená hviezda, kde 

je zriadený hotspot na pomoc 

utečencom. 

8. 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). 

Liturgický program na 3. Pôstny týždeň 


