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Neúnavne konajme dobro
(z posolstva pápeža Františka na Pôstne obdobie 2022)
Kristovo

zmŕtvychvstanie

oživuje

pozemské nádeje tou „veľkou nádejou“ na
večný život a už do terajšieho času vnáša

budú

a

neustanú,

budú

putovať

a neomdlejú“ (Iz 40, 29.31).
Pôstne obdobie nás vyzýva, aby sme

trpkému

znovu vložili svoju dôveru a nádej v Pána

sklamaniu z toľkých zmarených snov,

(porov. 1 Pt 1, 21), lebo len s pohľadom

obavám z výziev, ktoré nám hrozia,

upretým na zmŕtvychvstalého Ježiša

a skľúčenosti

Krista (porov. Hebr 12, 2) môžeme prijať

semeno

spásy.

Zoči-voči

z našich

biednych

prostriedkov, máme pokušenie uzavrieť

výzvu

apoštola

Pavla:

sa vo vlastnom sebectve a hľadať útočisko

konajme dobro“ (Gal 6, 9).

„Neúnavne

v ľahostajnosti voči utrpeniu druhých.

Neúnavne sa modlime. Ježiš učil, že je

V skutočnosti majú totiž aj naše najlepšie

potrebné „stále sa modliť a neochabovať“

zdroje svoje limity: „Ustáva mládež

(Lk 18, 1). Potrebujeme sa modliť, pretože

a omdlieva a junač podlomená padá“ (Iz

potrebujeme Boha. To, že si vystačíme

40, 30).

sami, je len nebezpečná ilúzia. Ak

Avšak Boh „dáva silu ukonanému

pandémia zvýšila povedomie o našej

a bezmocnému dá veľkú zdatnosť. [...] Tí

osobnej i spoločenskej krehkosti, nech

však, čo dúfajú v Pána, dostávajú novú

nám toto Pôstne obdobie umožní zakúsiť

silu, získavajú krídla ako orly, utekať

útechu z viery v Boha, bez ktorého
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nemôžeme obstáť (porov. Iz 7, 9). Nik sa

integrálnu formu ľudskej komunikácie,

nespasí sám, pretože všetci sme v búrkach

spočívajúcu v „reálnych stretnutiach“,

dejín na jednej lodi; no predovšetkým nik

zoči-voči.

sa nespasí bez Boha, lebo iba veľkonočné

Neúnavne konajme dobro v činorodej

tajomstvo

Ježiša

Krista

víťazí

nad

láske k blížnemu. Počas tohto Pôstneho

temnými

vodami

smrti.

Viera

nás

obdobia dávajme s radosťou milodary

neušetrí od ťažkostí života, ale umožní

(porov. 2 Kor 9, 7). Boh, „čo dáva

nám čeliť im v spojení s Bohom v Kristovi,

rozsievačovi semeno a chlieb na jedenie“

vo veľkej nádeji, ktorá nesklame a ktorej

(2 Kor 9, 10), každému z nás zaistí nielen

prísľubom je láska, Bohom „rozliata

to, aby sme sa mali čím nasýtiť, ale aj to,

v našich srdciach skrze Ducha Svätého“

aby sme vedeli byť veľkodušní v konaní

(Rim 5, 1 – 5).

dobra pre druhých. Hoci je pravda, že celý

Neúnavne vykoreňujme zlo z našich

náš život je časom na rozsievanie dobra,

životov. Telesný pôst, ku ktorému nás

využime zvlášť toto Pôstne obdobie nato,

Pôstne

obdobie

aby sme sa postarali

pozýva, nech posilní

o tých, ktorí sú nám

nášho ducha v boji

nablízku, a aby sme sa

proti

priblížili

hriechu.

Neúnavne

prosme

o odpustenie
sviatosti

tým

bratom

a sestrám, ktorí boli na

vo

ceste životom zranení

pokánia

(porov. Lk 10, 25 – 37).

a zmierenia,

Pôstne

obdobie

je

s vedomím, že Boha nikdy neunaví

najvhodnejším časom nato, aby sme

odpúšťať nám. Neúnavne bojujme proti

vyhľadávali a neobchádzali tých, čo sú

žiadostivosti, slabosti, ktorá nás vedie

v núdzi; aby sme oslovili a neignorovali

k egoizmu a ku každému zlu a ktorá počas

tých, čo potrebujú načúvajúce uši a dobré

stáročí našla rôzne spôsoby, ako uvrhnúť

slovo; aby sme navštívili a nenechali

ľudí do hriechu. Jedným z nich je riziko

osamotených tých, čo trpia samotou.

závislosti od digitálnych médií, ktorá

Uvádzajme do života výzvu konať dobro

ochudobňuje

pre všetkých a nájdime si čas milovať tých

ľudské

vzťahy.

Pôstne

obdobie je najvhodnejším časom na to,

najmenších

aby

opustených a opovrhovaných, i tých, ktorí

sme

sa

postavili

proti

týmto

nástrahám a pestovali namiesto toho
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Nedele Veľkého pôstu
(liturgické prežívanie nedieľ pred Paschou)
4. pôstna nedeľa
Štvrtou

5. pôstna nedeľa
už

Tón veľkopôstnych bohoslužieb sa

prežívame druhú polovicu Veľkého pôstu.

postupne mení. Ak sa v priebehu prvej

Veľmi dôležité je všimnúť si slová

časti

z Evanjelia tejto nedele: „Syn človeka je

zameriavalo na naše vlastné očistenie,

vydaný ľuďom do rúk a zabijú Ho, ale

teraz si musíme uvedomiť, že toto

keď Ho zabijú, po troch dňoch vstane

očistenie nie je koncom v sebe samom, ale

z mŕtvych.“ (Mk 9, 31)

musí nás viesť k nazeraniu, chápaniu

Počas

pôstnou

tejto

nedeľou

nedele

si

Cirkev

pripomína aj pamiatku sv. Jána Klimaka,
ktorý je vzorom askézy.
Svätý

Ján

mal

Veľkého

a osvojeniu

pôstu

si

naše

tajomstva

úsilie

Kríža

a Vzkriesenia.
V evanjeliu 5. pôstnej nedele (Mk 10,

aj

pomenovanie

32-45) sme spolu s učeníkmi na ceste do

„Listvičník“, ktoré sa odvodzuje od knihy

Jeruzalema. Počas tejto cesty hovorí Ježiš

„Listvica“ (Rebrík), po grécky

svojim

Klimax. Sv. Ján v tejto knihe,

vystupujeme do

akejsi

a Syn človeka bude vydaný

príručke

duchovného

učeníkom:

„Hľa,

Jeruzalema

života, predstavil 30 stupňov

veľkňazom

duchovného napredovania od

Odsúdia ho na smrť a vydajú

nedokonalosti

pohanom, vysmejú ho, opľujú,

Stupne
prirovnáva

k dokonalosti.

duchovného
k

schodom

a zákonníkom.

rastu

zbičujú a zabijú, ale on po troch

na

dňoch vstane z mŕtvych.“ (Mk

rebríku, ktoré stúpajú hore k nebu. Rebrík

10, 33-34)

má vyviesť k nebeskej bráne tých, ktorí sa

Aj z týchto slov Ježiša Krista je zrejmé,

rozhodnú pre rehoľný život. Na vrchu

že význam nášho úsilia počas Veľkého

rebríku je Ježiš Kristus, prichádzajúci

pôstu sa teraz odhaľuje ako účasť na

z nebies.

tajomstve Kríža a Vzkriesenia, na ktoré

Obraz rebríka vedúceho do neba, je
prevzatý

z videnia,

ktoré

mal

starozákonný patriarcha Jakub v Beteli
(porov. Gn 28, 10 - 17).

sme

si

tak

zvykli,

že

jednoducho

zabúdame na jeho význam.
Piata

pôstna

spomienkou

na

nedeľa

je

prepodobnú

zároveň
Máriu
3
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Egyptskú. O živote tejto svätice sa nevie

hore na ďalšiu pobožnosť. Tá sa zakončila

mnoho, jadro jej príbehu tvorí legenda.

čítaním evanjelia o slávnostnom vstupe

Podľa nej Mária pocítila túžbu odísť spolu

Ježiša do mesta. Utvoril sa sprievod

s početnou pútnickou skupinou z Egypta

z Olivovej

do Jeruzalema na sviatok Povýšenia

predstavoval Ježiša Krista (sám sedel na

Svätého kríža. Chcela vojsť do chrámu,

osliatku), veriaci mali v rukách palmové

zastavila ju však neviditeľná sila. Vtedy

vetvičky,

pochopila príčinu zábrany. Uvedomila si

triumfálny

svoju hriešnosť a jej srdca sa dotkla Božia

Spoločne išli do Baziliky Božieho hrobu,

milosť.

kde sa modlili večiereň.

Videla odpornosť svojho hriechu.

hory

do

celok

mesta.

takto

sprievod

Biskup

predstavoval
Ježiša

Krista.

V túto nedeľu sa svätia ratolesti

Uvedomila si strašné následky

(niekde sú to palmové listy,

hriešneho života a že to bol

vŕbové prútiky alebo rakyty),

nebeský hnev, ktorý jej bránil

ktoré

vstúpiť do svätyne. Dvere

symbolom víťazstva. Nosili ju

chrámu, ktoré boli otvorené

v rukách

počas

pre všetkých, boli pre ňu

pochodu.

Takisto

zavreté kvôli jej odpornému

verejných štadiónoch dávali

životu.

víťazom

Cirkev
v týchto

Máriu
pôstnych

Egyptskú

ako

dňoch

boli

v

palmové
symbol

minulosti
víťazného
sa

na

vetvičky,
víťazstva.

V Novom zákone sa palmová

ukazuje ako vzor pokánia. Spomínajúc jej

ratolesť

živé svedectvo, je to pozvanie k nádeji, že

mučeníka. Olivová ratolesť je taktiež

akékoľvek ľudské hriechy odpúšťa Boh

symbolom pokoja (mieru).

tým, ktorí ho úprimne hľadajú.

stala

symbolom

triumfu

Udalosti Kvetnej nedele poukazujú na
skutočnosť, že židovský národ chcel vidieť

Kvetná nedeľa

svojho mesiáša v sile a sláve. Ježiš Kristu

Od prvých storočí slávi Východná

tým,

že

vzkriesil

Lazára

a svojím

Cirkev pamiatku vstupu Ježiša Krista do

slávnostným vstupom do Jeruzalema dal

Jeruzalema v nedeľu pred Paschou.

Židom jasný dôkaz svojej sily a slávy.

Na základe niektorých svedectiev

Verejne ukázal, že nie je len Pánom nad

z 3.-4. storočia, zhromaždili sa kresťania

živou a neživou prírodou, ale aj pánom

popoludní na Kvetnú nedeľu na Olivovej

nad ľudským životom.
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Liturgický program
Liturgický program po 4. pôstnej nedeli

27.03. – 03.04. 2022

Pondelok
28.03.

Prep. otcovia Hilarion Nový

06:30 sv. lit. (csl.)

† Anna, Michal, Marián...

18:00 sv. lit. (slov.)

a Štefan Divotvorca

1. * Marcela
2. * o. Ivan s rod.

Utorok
29.03.

06:30 sv. lit. (csl.)
Prep. otec Marek,
aretúzsky biskup

18:00 sv. lit. (slov.)

† Júlia, Andrej

1. † Mikuláš
2. † Štefan

Streda
30.03.

Štvrtok
31.03.

Prep. otec Ján,

17:30 Krížová cesta

autor spisu Rebrík
zdržanlivosť od mäsa

18:00 Lit. VPD (slov.) † Margita, Milan, Danka
06:30 sv. lit. (csl.)

Prep. otec Hypatios,

18:00 sv. lit. (slov.)

gangriansky biskup

† Anna, Jozef

1. † Štefan (panychída)

2. † Peter, Michal, Mária, Juraj...

Piatok
01.04.

Prep. matka Mária Egyptská
zdržanlivosť od mäsa

17:30 Krížová cesta
18:00 Lit. VPD (slov.)
07:00 sv. lit. (csl.)

Sobota
02.04.

Akatistová sobota

18:00 sv. lit. (slov.)

† Jozef (panychída)
1. * Zita s rod.

2. * Jana, Juraj, Janka, Jurko

5. pôstna nedeľa
Nedeľa
03.04.

* SSR a NSI

Pamiatka prep. Marie
Egyptskej
hl. 4

07:30 sv. lit. (slov.)

* Miroslav, Miloslava,
Michaela, Lenka, Mária

09:00 sv. lit. (csl.)
10:30 sv. lit. (slov.)

* za farnosť
* Ján, Juraj s rod.

11:45 sv. lit. (slov.)

* Mária, Marián,
Stanislav
17:00 sv. lit. (slov.) Veľkopôstna večiereň
18:00 sv. lit. (slov.)

* Milan s rod.
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Liturgický program
Liturgický program po 5. pôstnej nedeli

04.04. – 10.04. 2022

06:30 sv. lit. (csl.)

Pondelok
04.04.

Utorok
05.04.
Streda
06.04.

Štvrtok
07.04.

Piatok
08.04.

Sobota
09.04.

Prep. otcovia Jozef Hymnograf
a Juraj z Maley

06:30 sv. lit. (csl.)
Svätá a slávna mučenica Irena
Odchod do večnosti sv. Metoda,
učiteľa Slovanov
zdržanlivosť od mäsa

18:00 sv. lit. (slov.)

mytilénsky biskup

18:00 Lit. VPD (slov.)

18:00 sv. lit. (slov.)

Sv. apoštoli Herodión, Agabus,
Rúfus, Asynkrit, Flegont a Hermés

zdržanlivosť od mäsa

Vzkriesenie spravodlivého
Lazára

požehnanie ratolestí
mirovanie

† Mária, Milan

† Andrej, Zuzana

17:30 Krížová cesta

06:30 sv. lit. (csl.)

Prep. otec Juraj,

hl. 4

6

1. † † Juraj, Mária, Juraj
2. † Mária (panychída)

Kvetná nedeľa
Nedeľa
10.04.

18:00 sv. lit. (slov.)

† František (panychída)

† Milan
† Ján
† Štefan, Anna, Michal

17:30 Krížová cesta
18:00 Lit. VPD (slov.)

† Juraj

07:00 sv. lit. (csl.)

* Andrea s rod.

18:00 sv. lit. (slov.)

* Janka, Milan

07:30 sv. lit. (slov.)

* Peter, Anna

09:00 sv. lit. (csl.)

* za farnosť

11:00 sv. lit. (slov.)

* o. Miroslav

18:00 sv. lit. (slov.)
* Mária, Ľuboš,
Amália, Pavol, Štefan, Eva
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Vytesané do kameňa
(príbeh pre potešenie duše)
Dvaja kamaráti sa vydali cez púšť.

Kamarát

sa

ho

pýta:

Predtým sa ale pohádali a jeden z nich

„Keď som Ťa udrel, napísal si to len do

dostal facku od toho druhého. Dotyčný,

piesku a tentokrát si to vytesal do

než by niečo povedal, zohol sa a napísal

kameňa. Prečo?“

prstom do piesku: „Dnes mi môj najlepší
priateľ dal facku.“

Odpovedal mu: „Vieš, keď mi niekto
ublíži, píšem to len do piesku, aby vietor

Putovali ďalej. Došli ku krásnej oáze

tieto riadky odfúkol na znak odpustenia.

s jazierkom. Rozhodli sa, že sa okúpu.

Ale keď mi niekto pomôže, vytesám to do

Ten, ktorý dostal facku sa začal topiť, ale

kameňa, aby to tam ostalo naveky."

ten druhý ho zachránil, vytiahol z vody.
Keď sa prebral, vytesal do kameňa:

Naučme sa písať si svoj žiaľ a svoje

„Dnes mi môj najlepší priateľ zachránil

krivdy len do piesku a svoje šťastie vyryť

život.“

do kameňa!

Veľký pôst ako čas zblíženia
(praktické prežívanie Veľkého pôstu)
V jednom

príbehu

istý

človek

V čase pôstu porovnajme duchovným

predpokladá, že mu susedov syn ukradol

zrakom samých seba s Kristom. On sa

sekeru. Pozoruje ho, všíma si jeho chôdzu

modlí za všetkých, ktorí ho trýznia

a iné pohyby. Tak sa správa zlodej, určite

a siahajú mu na život. Ukazuje tým, ako

to urobil on, hovorí si. O dva dni sekeru

zlepšiť medziľudské vzťahy. V jeho očiach

nájde. Opäť si všíma susedovho syna

má každý z nás vysokú hodnotu.

a pozoruje ho: jeho chôdza a pohyby ani
výraz tváre nepripomínajú zlodeja.

A môj

život?

Koľko

je

v ňom

posudzovania, intríg, hnevu... Avšak platí,

Ako často zaznieva aj z našich úst: On

že čím sme my veľkodušnejší k iným, tým

to urobil, ona to takto vravela, ten je vždy

veľkodušnejšie sa správajú druhí k nám.

taký, škoda reči, to bol on... Sme

Čím ľudskejšie zachovávame a vytvárame

podozrievaví a vypočítaví. Prehliadame

spoločenstvo medzi sebou, o to viac

fakt, že skutky iných ukazujú na nás.

budujeme aj svoje osobné šťastie.
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Krížovka
(niečo na odreagovanie)
1
2
3
4
5

-

6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19

1. Kto bol prvým pápežom?
2. Jedno zo zvierat pri jasličkách?
3. Aká je prvá a základná sviatosť?
4. Komu bola venovaná kniha Skutkov apoštolov? (Sk 1, 1)
5. 6. Kde si duše zomrelých odpykávajú hriechy, aby mohli vstúpiť do neba?
7. Aké povolanie mal sv. evanjelista Lukáš?
8. Ako sa volala manželka praotca Abraháma? (Gn 17, 15)
9. Ktorý evanjelista bol mýtnikom?
10. Ako sa volal najmladší syn praotca Jakuba? (Gn 43, 29)
11. Aký názov má časopis našej Cirkvi?
12. Ako sa volal človek, ktorého prepustili namiesto Ježiša? (Jn 18, 40)
13. V akom meste sa narodil sv. Mikuláš?
14. Koho vzkriesil Ježiš po 4 dňoch z hrobu?
15. Ako sa volal človek, ktorý podľa Biblie dožil najviac rokov? (Gn 5, 27)
16. Stvorený Bohom na 6. deň?
17. Kto v starom zákone staval koráb, aby sa zachránil pred potopou?
18. Koho zabil Dávid prakom? (1 Sam 17, 38 – 54)
19. Na ktorom vrchu pristál koráb po potope? (Gn 8, 4)
Tajnička:
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