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TRETIA PÔSTNA NEDEĽA  

Resp.: Pane, daj, aby sme počúvali tvoj hlas a nezatvrdzovali si srdcia. 

. 
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a Ježiša niečím, čo nás pripomína 

neskôr apoštol Pavol. On cez vlastnú 

skúsenosť často spomínal, že naše 

poznanie Ježiša Spasiteľa je samo 

osebe darom od Boha. Božie volanie, 

jeho milosť a náš vlastný vzťah k nemu 

je čistý a nezaslúžený dar. Svätý Pavol 

pripomína kresťanom v Korinte a aj 

nám: „ Veď sa pozrite, bratia, akých si 

vás povolal! Niet medzi vami mnoho 

múdrych podľa tela ani mnoho 

mocných, ani mnoho urodzených. Čo 

je pre svet bláznivé, to si Boh vyvolil, 

aby zahanbil múdrych, a čo je pre svet 

slabé, to si Boh vyvolil, aby zahanbil 

mocných; .... Vy ste však z neho v 

Ježišovi Kristovi, ktorý sa nám stal 

múdrosťou od Boha, spravodlivosťou a 

posvätením i vykúpením“ (1 Kor 1, 26 – 

27, 30). 

Keď nám Duch Svätý ponúka úplný dar 

Božej milosti, začnú sa diať dve veci. 

Po prvé, sme premožení bázňou a 

vďačnosťou a naša dôvera v Boha 

rastie do skutočnej slobody. Nemusíme 

sa báť zažiť potrebu a nutnosť Božieho 

milosrdenstva. Po druhé, objavujeme v 

sebe horlivosť prinášať radostné 

posolstvo - evanjelium druhým. 

Rovnako ako Samaritánka chceme, 

aby všetci poznali Ježiša, a chceme sa 

s nimi podeliť o to, čo pre nás urobil. 
o. Ladislav 

Vchádzame pomaly do polovice 

pôstneho obdobia. Niektorí, možno už aj 

bilancujú ako sa im darí dodržiavať 

pôstne predsavzatie. A do toho celého 

nás pozýva liturgia cez evanjelium ku 

zvláštnemu stretnutiu Krista. 

Nezaslúžená ponuka 

Samaritánka, ktorá už žije v šiestom 

„kvázi zväzku“ ide k studni, aby nabrala 

potrebnú vodu k fungovaniu 

domácnosti. Prichádza v čase okolo 

obeda, kedy je slnko veľmi intenzívne a 

teplo začína byť ťažko znesiteľné. Je to 

veľmi nezvyčajný čas. No dôvodom je 

život Samaritánky, pre ktorú jej vlastná 

komunita odmieta. Ona je vyvrheľom 

spoločnosti. Ide k studni okolo obeda, 

lebo vtedy tam nikoho nestretne, nikto 

jej nedá pocítiť, že je nič. V tejto pozícii 

poníženia, sama radšej hľadá samotu. V 

okolnostiach života, v túžbe nájsť 

porozumenie a pochopenie, 

nenachádza prijatie, pochopenie, a 

hlavne nenachádza lásku. No jedného 

dňa stretne pri studni Ježiša, ktorý ju 

neodsudzuje, ale ju prijíma.  

A tak žena s nedobrou minulosťou 

prichádza k studni načerpať obyčajnú 

pitnú vodu, no namiesto toho sa stretne 

s ponukou božského života. Svojím 

spôsobom je toto stretnutie Samaritánky 

Proces spoločnej práce priniesol 

hnutiu WDP na Taiwane možnosť 

dialógu s cieľom hľadať vo viere a 

láske jednotu medzi oboma výbormi. 

Napriek tomu, že medzi jednotlivými 

denomináciami pretrvávajú rozdielne 

názory na politiku a sociálne otázky, 

kresťanská viera nás vedie k tomu, 

aby sme prekročili priepasť etnickej 

príslušnosti, zranení z minulosti a 

nezhôd v reálnom živote, a mohli 

sme spoločne pracovať pre 

evanjelium, v ktoré veríme. 

Téma programu WDP 2023 

vychádza z listu Efezanom 1, 15 – 

19, ktorý Pavel píše spoločenstvu 

veriacich, aby vyjadril svoju 

vďačnosť. Ďakuje v ňom Bohu za to, 

že Efezania žijú vo viere a láske, a 

modlí sa, aby videli tieto tri pravdy: 

nádej, ku ktorej Boh povolal 

učeníkov, bohatstvo slávneho 

Božieho dedičstva medzi svätými a 

nesmiernu veľkosť Božej moci. 

Božie povolanie má zmysel a cieľ. 

Často sme frustrovaní ťažkosťami a 

prekážkami a môžeme dokonca 

stratiť nádej a vieru alebo sa 

spoliehať na svoju slabú ľudskú 

povahu. Sme však povolaní zachovať 

si „nádej a vieru" v Božie kráľovstvo a 

zasľúbenia. Vďaka osvieteniu 

Duchom Svätým môžeme vidieť 

verného, milujúceho a láskavého 

Boha. Opäť získavame nádej a vieru, 

a tak môžeme prekonávať problémy 

a napredovať. Ako sa píše v liste 

Hebrejom 11, 1: „Viera je podstatou 

toho, v čo dúfame, a zdôvodnením 

toho, čo nevidíme.“ 
© 2021 Medzinárodný výbor  

Svetového dňa modlitieb, Inc. 

 

Svetový deň modlitieb je 

ekumenickou modlitebnou 

bohoslužbou od roku 1935. ktorá je 

taiwanským kresťankám dôverne 

známa. Každý rok v januári sa počas 

celonárodného prípravného seminára 

ženy z rôznych regiónov striedajú pri 

vedení bohoslužby SDM. Potom sa 

každá zástupkyňa vracia do svojho 

regiónu a v marci organizuje 

bohoslužbu. V rôznych regiónoch sa 

na bohoslužbe každoročne 

zúčastňuje približne sedemtisíc žien.  

Kvôli pandémii COVID-19 v roku 

2020 však boli zhromaždenia v 

interiéri s viac ako sto účastníkmi 

zakázané. V dôsledku toho museli 

byť mnohé bohoslužby SDM v 

mestách zrušené. Národný výbor 

SDM sa skladá z členiek, ktoré sú 

zodpovedné za propagáciu SDM. Ich 

vek sa pohybuje od 30 do 65 rokov. 

Národný výbor vedený združením 

YWCA zahŕňa zástupkyne iných 

denominácií (vrátane katolíckej cirkvi) 

a cirkevných organizácií. Každoročne 

organizuje niekoľko bohoslužieb SDM 

pre dospelých a deti. 

V roku 2017 Medzinárodný výbor 

SDM prijal návrh Taiwanu a rozhodol, 

že taiwanské ženy vypracujú 

materiály pre bohoslužby v roku 

2023. Tým sa otvorila príležitosť na 

spoluprácu oboch výborov SDM na 

Taiwane. V roku 2019 výkonná 

riaditeľka SDM Rev. Rosângela 

Oliveira navštívila Taiwan, aby viedla 

workshop o písaní materiálov, pričom 

obe strany sa tešili z príjemnej 

interakcie. V roku 2020 oba výbory 

vytvorili štyri pracovné skupiny. 

Svetový deň modlitieb 



 

 

DEŇ LITURGICKÝ KALENDÁR ČAS ÚMYSEL 

Po 

13.03. 
Pondelok po 3. Pôstnej 

nedeli 

6.30 + členov BSR 

18.00 + Michal a Mária 

Ut 

14.03. 
Utorok po 3. Pôstnej nedeli 

6.30 
Poď. za 70r. života Ján 

a prosba o ZBP 

18.00 + Ľubomír 

St 

15.03. 
Streda po 3. Pôstnej nedeli 

6.15! ZBP Anna 

18.00 + Peter (deti) 

Št 

16.03 

 

Štvrtok po 3. Pôstnej nedeli 

6.30 ZBP Anna. 

18.00 + Anna 

Pi 

17.03. 
Piatok po 3. Pôstnej nedeli 

6.30 
Za obrátenie Martin, Tomáš, 

Peter 

18.00 + Jaroslav (birmovanci) 

So 

18.03. 
Sobota po 3. Pôstnej nedeli 

7.00 + Viera Jurková 

18.00 + Helena, Demeter, Jozef 

Ne 

19.03. 

ŠTVRTÁ PÔSTNA 
NEDEĽA 

 

8.00 ZBP Diana, Tomáš, Janka 

9.30  ZBP Jozef s rod. 

11.00 + Anna 

18.30 + Ružena, Štefan, Marko 
 

Filiálky Po Ut St Št Pi So Ne 

VT Dlhé     18.00  9.30 

Rod. oblasť       11.00 

 

Lektori na budúci víkend, 18.03. – 19.03. 2023 

18.03. - 18.00 19.03. - 08.00 19.03. - 09.30 19.03. - 11.00 19.03. - 18.30 

Smolej 
Smolejová 

Josipčuk, 
Josipčuková 

Chytra, 
Plančarová 

Kočiš, 
Antolíková 

Novák, 
Sinčáková 

 

 

 

 
Liturgický program na 3. Pôstny týždeň Farské oznamy 

1. Na upratovanie kostola prosíme 

rodiny Nálešníková, Oravcová a 

Chmeľová. Ďakujeme rodinám, ktoré 

upratovali kostol pred dnešnou 

nedeľou. 

2. Na potreby kostola obetovala 

bohuznáma 50,-€, bohuznáma 20,-€ 

a bohuznáma 15-€. 

3. Pripomíname, že počas pôstnej 

doby sa v našich kostoloch 

modlime pobožnosti Krížovej 

cesty. Vo farskom kostole sú tieto 

pobožnosti pol hodiny pred sv. omšou 

takto: V Stredu – 17.30 (za účasti 

detí); v Piatok – 17.30 (za účasti 

birmovancov a mládeže); v Nedeľu 

o 14.30 hod. – dospelí. Na filiálke 

Dlhé – v Piatok o 17.30 hod 

a v Nedeľu o 13.45 hod. 

4. V nasledujúcom týždni 

pokračujeme so sv. omšami za 

účasti s detí v stredu, a za účasti 

birmovancov v piatok.  

5. Nasledujúcu sobotu o 9.30 hod. 

bude v našom farskom kostole 

stretnutie/katechéza rodičov 

prvoprijímajúcich detí. Prosíme o 

účasť aspoň jedného z rodičov. 

 

 

 

 

 

Odpustky v Pôstnom období 
1. Kto koná pobožnosť krížovej cesty 
pred riadne ustanovenými 
zastaveniami, môže získať za 
obvyklých podmienok úplné 
odpustky. Vyžaduje sa, aby sa 
pohyboval od jedného zastavenia k 
druhému a rozjímal o umučení a 
smrti Pána Ježiša. Ak sa koná 
pobožnosť verejne, stačí, ak sa 
pohybuje ten, čo vedie pobožnosť. 
Tí, čo sa pre vážnu prekážku 
nemôžu zúčastniť na krížovej ceste, 
môžu získať tie isté odpustky, a to 
čítaním, rozjímaním o umučení a 
smrti nášho Pána Ježiša aspoň 
nejaký čas, napríklad štvrť hodiny 
(EO, s. 64, 13, § 2, 5). 
2. Veriaci, ktorý „v ktorýkoľvek piatok 
v Pôstnom období sa po prijatí 
svätého prijímania nábožne pomodli 
pred obrazom ukrižovaného Ježiša 
modlitbu Dobrý a preláskavý Ježišu, 
môže získať za obvyklých 
podmienok úplné odpustky (EO, s. 
60, 8, § 1, 2).  
 
Dobrý a preláskavý Ježišu, pred 
tvojou tvárou padám na kolená a s 
celou vrúcnosťou duše ťa prosím a 
žiadam, aby si do môjho srdca 
dobrotivo vtlačil city živej viery, 
nádeje a lásky ako aj opravdivú 
ľútosť nad mojimi hriechmi a pevné 
odhodlanie ich napraviť. Dobrý 
Ježišu, s veľkým dojatím a s bolesťou 
duše sám v sebe uvažujem a 
rozjímam o tvojich piatich ranách; 
mám pred očami, čo o tebe do tvojich 
úst vložil prorok Dávid: Prebodli moje 
ruky a moje nohy a spočítali všetky 
moje kosti (Ž 22, 17 - 18). 


