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„V Kristovom mene prosíme: 

Zmierte sa s Bohom!“ (2 Kor 5, 20) 

(z pôstneho posolstva pápeža Františka) 

 
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.  

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. 

 „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 

Ročník: 13.        Rok: 2020        Číslo: 4 



04/2020 Farské zvesti 
___________________________________________________________  

 

2  

vyliatu s takou veľkou láskou a nechaj sa 

ňou očistiť. Tak sa budeš môcť vždy 

znova prebudiť k životu“ (Christus vivit, 

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 

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. 

3. Vášnivé Božie odhodlanie 

viesť dialóg so svojimi deťmi 

To, že nám Pán znovu raz ponúka 

takýto príhodný čas na naše obrátenie, by 

sme nemali považovať za samozrejmosť. 

Táto nová príležitosť v nás má prebudiť 

pocit vďačnosti a zatriasť našou 

zotrvačnosťou. Napriek často dramatickej 

prítomnosti zla v našom živote, toto 

časové obdobie vyjadruje vytrvalú Božiu 

vôľu neprerušiť s nami dialóg spásy. 

V ukrižovanom Ježišovi, ktorého Boh „za 

nás urobil hriechom“ (2 Kor 5, 21), zašla 

táto vôľa tak ďaleko, že Boh nakládol na 

svojho Syna všetky naše hriechy, až sa 

„uskutočňuje obrátenie sa Boha proti sebe 

samému.“ Lebo Boh miluje aj svojich 

nepriateľov (porov. Mt 5, 43 – 48). 

4. Bohatstvo, o ktoré sa človek 

delí a nehromadí ho pre seba 

Postaviť veľkonočné tajomstvo do 

centra života značí mať súcit s Kristovými 

ranami, ktoré dnes nachádzame 

v mnohých nevinných obetiach vojen, 

svojvoľného konania proti 

životu, v obetiach rôznych 

foriem násilia, prírodných 

katastrof, nespravodlivého 

rozdelenia dobier zeme, 

obchodu s ľudskými 

bytosťami vo všetkých jeho 

formách a bezuzdného smädu po 

zárobku, ktorý je istou formou 

modloslužby. 

Prosím o príhovor Pannu Máriu, aby 

sme prijali výzvu zmieriť sa s Bohom, aby 

sme zamerali zrak svojho srdca na 

veľkonočné tajomstvo a obrátili sa 

k otvorenému a úprimnému dialógu 

s Bohom. Tak sa môžeme stať tým, čo 

Kristus povedal o  apoštoloch: soľou zeme 

a svetlom sveta (porov. Mt 5, 13-14).
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Ďalšie metódy čítania Svätého Písma 
(prežívame Rok Božieho Slova) 

 

METÓDA CESTA LECTIO 

DIVINA 

Táto metóda čítania a štúdia Svätého 

Písma je vhodná predovšetkým pre 

jednotlivca.  

 

1. Modlitba  

Skôr ako začneš čítať Sväté písmo, 

pros Ducha Svätého, aby ti otvoril srdce. 

Vhodná je predovšetkým spontánna 

modlitba.  

2. Čítanie Svätého písma 

Čítaj pozorne, pomaly a viackrát.  

Úryvok môže byť z lekcionára alebo 

z Biblie. Čítaj potichu a načúvaj textu.  

3. Rozjímanie 

Za pomoci dopredu pripravených 

nástrojov (biblických komentárov, 

biblickej konkordancie a pod.) sa usiluj 

pochopiť čo si čítal. Vysvetľuj Písmo 

Písmom. Rozjímaj, čo ti chce Pán svojím 

slovom povedať. Ak je potrebné, prečítaj 

si text ešte raz.  

4. Modlitba 

Teraz, keď si plný Božieho slova, 

hovor so svojím Bohom. Odpovedz mu na 

jeho slovo, na jeho volanie. Môže to byť 

modlitba chvály, vďakyvzdania alebo 

prosby. Nehľadaj však pri tom seba, ale 

stále hľaď na Pána.  

5. Kontemplácia 

Kontemplovať znamená vidieť všetko 

Božími očami. Pozeraj sa na seba, svoj 

život, svoje vzťahy Božími očami.  

6. Zachovanie 

Zachovaj si prijaté slovo v srdci ako 

Mária. Stráž ho a pripomínaj si ho. 

Spomeň si naň v rôznych okamihoch dňa. 

Takýmto spôsobom Boh môže zjednotiť 

tvoj deň, tvoju prácu, tvoju námahu, tvoj 

odpočinok, tvoj spoločenský život aj tvoju 

samotu. Prebúdzaj slovo, ktoré bolo do 

teba zasiate, aby  ťa sprevádzalo celý deň  

7. Poslušnosť 

Nezabúdaj, že vypočuté slovo je 

potrebné uviesť do praxe. Preto si daj 

konkrétne predsavzatie.   

 

METÓDA SPOLOČNÉHO 

ZDIEĽANIA 

Táto metóda je určená pre čítanie 

Božieho slova v spoločenstve. Je potrebné 

vytvoriť také prostredie, v ktorom sa 

spoločenstvo môže sústrediť v tichu.  

Nech každý z prítomných má vlastnú 

Bibliu, najlepšie rovnaké vydanie.   

 

1. Modlitba 

Animátor poprosí, aby niektorého 

z prítomných, aby predniesol modlitbu. 
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2. Čítanie biblického textu 

Jeden z prítomných číta nahlas, 

ostatní potichu sledujú text.  

3. Ticho 

Po prečítaní ostane približne 3 minúty 

ticho, počas ktorého si prítomní prejdú 

prečítaný úryvok ešte raz.  

4. Zdieľanie 

Animátor povzbudí prítomných, aby 

nahlas uviedli slovo, ktoré ich oslovilo. 

Slova však iba vypovedia bez toho, aby ho 

bližšie vysvetlili: „V biblickom texte ma 

zaujalo slovo ....“  

5. Čítanie biblického textu 

Animátor opäť vyzve niekoho iného, 

aby znova prečítal ešte raz biblický text.  

6. Ticho 

Po prečítaní opäť 

zostane ticho, teraz 

približne 5 minút. 

Prítomní sa zamýšľajú 

nad otázkou: „Čo chceš, 

Bože, osobne mne povedať prečítaným 

slovom?“ 

7. Zdieľanie 

Tento raz animátor vyzve prítomných, 

aby sa podelili, čo počuli v hĺbke svojho 

srdca ako ozvenu na Božie slovo. Ide 

o jednoduché zdieľanie sa, nie 

moralizovanie alebo kázanie.  

8. Čítanie biblického textu 

 Animátor vyzve ďalšieho, aby prečítal  

po tretíkrát nahlas biblický text.  

9. Ticho 

Toto ticho (cca 5 minút) slúži k tomu, 

aby prítomní dali v tichosti odpoveď  na 

to, čo Boh od nich očakáva. Ide teda 

o nejaké odporúčanie, príkaz alebo 

prísľub. „Čo chceš, Bože, aby som robil?“  

10. Zdieľanie 

Animátor vyzve prítomných, aby sa 

podelili s tým, k čomu ich Božie slovo 

zaviazalo alebo aký dali Bohu prísľub.  

 

METÓDA 3 KROKOV 

1. Čítanie 

Prečítaj viackrát zvolený úryvok, aby 

si sa s ním dôverne oboznámil. 

2. Meditácia 

Premýšľaj nad Božím 

slovom. Nasledujúce 

otázky ti pomôžu: 

a) Obsahuje text 

príklad k nasledovaniu? 

b) Hovorí text 

o hriechu, ktorému sa mám vyhnúť? 

c) Je tam príkaz alebo prísľub, ktorý 

mám plniť? 

d) Obsahuje text otázku, na ktorú 

mám odpovedať? 

e) Obsahuje náuku o Bohu, o mne, 

o svete, ktorú mám prijať? 

3. Modlitba 

Sústreď sa na modlitbu, ktorá bude 

výsledkom premeditovaného textu a bude 

obsahovať konkrétne predsavzatie. 
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Liturgický program 

Liturgický program po 1. pôstnej nedeli  

od 02.03. do 08.03. 2020 

 

Pondelok 

02.03. 

Sv. hieromuč. Teodor,  

kerynejský biskup 

 

06:30 sv. lit. (csl.)                                   † Anna, Vasiľ  

 
 

18:00 sv. lit. (slov.)                                    1.  * Marián 

                                                                        2.  * Cyril 
 

Utorok 

03.03. 

Sv. mučeníci Eutropios a jeho 

spol. Kleonik a Bazilisk  

 

06:30 sv. lit. (csl.)          † Anna, Vasiľ, Ján, Fedor…     

                                                                         

18:00 sv. lit. (slov.)                     1. † Miroslav, Irena 

                                                    2. † z rod. Pupanovej 

Streda 

04.03. 

Prep. otec Gerasim od Jordána 
 

zdržanlivosť od mäsa 

 

 

17.30 Krížová cesta  
 

18:00 sv. lit. (slov.)                                     1.  † Milan 

    (Liturgia VPD)                      2.  † Mária, František 

Štvrtok 

05.03. 
Sv. muč. Konón 

 

06:30 sv. lit. (csl.)                                             † Taras 
 
 

 

18:00 sv. lit. (slov.)                                    1.  † Michal 

                                  2.  † Juraj, Alžbeta (panychída) 

Piatok 

06.03. 

 

Štyridsiati dvaja sv. muč. z Amoria 

 

zdržanlivosť od mäsa 

 

 

17.30 Krížová cesta  
 

18:00 sv. lit. (slov.) † Michal, Anna, Michal, Zlatica 

    (Liturgia VPD)                                           

Sobota 

07.03. 
2. zádušná sobota 

 

06:30 sv. lit. (csl.)                   † z farnosti  (hramoty)      

 

17:00  Veľká večiereň                                                       

18:00 sv. lit. (slov.)               † z farnosti  (hramoty)      

 

 
 

Nedeľa 

08.03. 

 
 

 

2. pôstna nedeľa 

 
Prep. otec a vyznávač Teofylakt, 

nikomédijský biskup 
 

 
 

 

hl. 6 
 

 

ňň                          
 

 

 
 

 

07:30 sv. lit. (slov.)      * Štefan, Emília, Martin...  
 
 

09:00 sv. lit. (csl.)                           * za farnosť  
 

11:00 sv. lit. (slov.)   * Miroslav, Natália, Miroslav 
 

                         
 

17:00  Večiereň                                                       

18:00 sv. lit. (slov.)                                    * o. Pavol                                       
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Liturgický program 

Liturgický program po 2. pôstnej nedeli  

od 09.03. do 15.03. 2020 
 

 

Pondelok 

09.03. 
40 svätí mučeníci zo Sebastey 

 

06:30 sv. lit. (csl.)                                 * Helena s rod.                                       

 
 

18:00 sv. lit. (slov.)                                     1.  † o. Emil 

 2. † Martin (panychída)      3. † Mikuláš (panychída) 
 

Utorok 

10.03. 
Sv. mučeník Kodrat a spol. 

 

06:30 sv. lit. (csl.)             † Ján, Anna, Ján, Zuzana     

                                                                         

18:00 sv. lit. (slov.)                                       1. * Mária                                       

                                                                     2. * Gustáv                                       

Streda 

11.03. 

Sv. Sofronius,  

jeruzalemský patriarcha 
 

zdržanlivosť od mäsa 

 

 

17.30 Moleben k bl. Vasiľovi  
 

18:00 sv. lit. (slov.)    † Michal, Anna, Michal, Anna 

    (Liturgia VPD) 

Štvrtok 

12.03. 

Prep. vyznávač Teofán Sigrianský.  

Sv. Gregor Dialogos, rím. pápež 

 

06:30 sv. lit. (csl.)                               † Anna, Andrej 
 
 

 

18:00 sv. lit. (slov.)                † Anna, Juraj, Štefan… 

Piatok 

13.03. 

 

Prenesenie ostatkov sv. Nikefora, 

konštantínopolského patriarchu  

 

zdržanlivosť od mäsa 

 

 

17.30 Krížová cesta  
 

18:00 sv. lit. (slov.)                                      1. * Mária                                       

    (Liturgia VPD)      2. * Veronika          3. * Margita                                                                                                   

Sobota 

14.03. 
3. zádušná sobota 

 

06:30 sv. lit. (csl.)                  † z farnosti  (hramoty)      

 

17:00  Veľká večiereň                                                       

18:00 sv. lit. (slov.)               † z farnosti  (hramoty)      

 

 
 

Nedeľa 

15.03. 

 
 

 

3. pôstna nedeľa – 
Krížupoklonná 

 
Sv. muč. Agapios a ďalší  

šiesti mučeníci 
 

 
 

hl. 7 
 

 

ňň                          
 

 

 
 

 

07:30 sv. lit. (slov.)          * Miroslav, Miloslava...  
 
 

09:00 sv. lit. (csl.)                             * za farnosť  
 

11:00 sv. lit. (slov.)                                          * Eva 
 

                         
 

17:00  Večiereň                                                       

18:00 sv. lit. (slov.)                                        * Lenka                                       
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Detský pohľad na svet  
   (príbehy pre potešenie duše) 

 
Lekcia 

Mama vyprážala sladké šišky deťom - 

päťročnému Tobiášovi a trojročnému 

Matúšovi. 

Chlapci sa začali dohadovať, kto 

dostane prvú šišku. 

Mama využila príležitosť, aby im dala 

lekciu z morálky: „Keby tu sedel Pán Ježiš, 

povedal by: „Prvú šišku si vezme môj 

brat, ja môžem počkať." 

Po chvíli ticha sa 

Tobiáš obrátil k svojmu 

bratovi a povedal: 

„Matúš, ty budeš Ježiš." 

 

Modlitba 

o topánky  

Bosý chlapec stál užasnutý pred 

výkladom s topánkami. Triasol sa od 

zimy. Podišla k nemu okoloidúca pani. 

„Čo tam vidíš také zaujímavé?“ opýtala sa 

ho. 

„Modlím sa o topánky,“ povedal 

chlapec.  

Pani ho vzala za ruku, vošla do 

obchodu a poprosila predavača, aby jej 

dal pre chlapca šesť párov ponožiek. 

Potom ho požiadala o trochu vody 

a uterák. Pustili ich do zadnej časti 

obchodu. Tam pani chlapcovi nohy umyla 

a osušila. Predavač priniesol ponožky. 

Pani jeden pár navliekla dieťaťu a potom 

na ne obula aj topánky. Zabalili mu aj 

ostatné ponožky. Pohladila ho po hlave 

a povedala: „Teraz je to lepšie, však?“ 

Chlapča jej stislo ruku, zahľadelo sa na 

ňu očami plnými sĺz a opýtalo sa: „Ty si 

manželka Pána Boha?“   

 

Nebo v našej rodine 

Osemročné dievča v domácej 

úlohe opísalo svoju rodinu takto: 

„Doma máme dve izby, dve 

postele, jedno malé okienko 

a bielu mačku. Jedávame len 

večer, keď sa môj otec vráti 

domov s vreckom plným chleba 

a sušených rýb. U nás doma 

sme všetci chudobní, ale môj otec má 

modré oči, moja mama má modré oči, 

môj brat má modré oči a aj mačka má 

modré oči. Keď sedíme všetci okolo stola, 

v našom dome akoby bolo nebo." 

 

Iní 

V kostole sedeli vedľa seba otec so 

synom. Chlapec zrazu štuchol lakťom otca 

a zasmial sa: „Ocko, pozri sa. Ten ujo spí." 

Otec sa vážne pozrel na syna 

a povedal: „Bolo by lepšie, keby si zaspal 

aj ty a nehovoril zle o druhých.“ 
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Sv. Charbel 
   (niekoľko myšlienok  zo života tohto populárneho svätca) 

 
Sv. Charbel Makhlouf je známy ako pustovník z Annaya. Tento maronitský kresťan žil 

v Libanone v rokoch 1828 –1898 a je považovaný za jedného 

z najväčších divotvorcov 19. storočia. Na jeho príhovor sa 

udialo veľké množstvo zázračných uzdravení a aj z tohto 

dôvodu je patrónom chorých. 

Už za svojho života bol vzorom dokonalého mnícha 

pustovníka a ľudia ho považovali za svätca.  

Všimnime si niekoľko veľmi podnetných myšlienok od 

tohto svätého mnícha, ktorý sa teší veľkej obľube aj v našich končinách: 

 

„Ľudia hľadajú zázraky, aby uverili 

a uvideli na vlastné oči, chcú posolstvo, 

aby počuli a vedeli, túžia po konkrétnych 

cestách, aby po nich kráčali a dosiahli 

spásy a šťastie. Predsa zázrak - to je 

Eucharistia, znamenie - to je 

kríž, posolstvom je evanjelium a spása je 

v cirkvi.“ 

 

„Len skrze kríž, Cirkev, 

evanjelium a Eucharistiu sa môžeš 

stať svätým.“ 

 

„Najdôležitejším a najväčším 

zázrakom je Eucharistia, Kristovo 

Telo, veľkonočný Baránok, ktorý 

sníma hriechy sveta, Boh Živý, 

ktorý vstal  z mŕtvych.“ 

 

„Nehľadaj spásu mimo Kristovu 

cirkev. Nezaoberaj sa zháňaním zázrakov 

väčších ako zázrak Eucharistie. Drž sa 

ďaleko od klamnej mágie, ktorá ťa 

dovedie k prázdnote.“ 
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