
„Neúnavne konajme dobro, lebo ak neochabneme, budeme v 

pravom čase žať. Kým teda máme čas, robme dobre všetkým“ 

(Gal 6, 9 – 10a) 

(Výber z posolstva Svätého Otca na Pôstne obdobie 2022) 

Pôstna doba je najvhodnejším časom na osobnú aj spoločenskú obnovu, ktorá nás 

povedie k Ježišovej Veľkej noci, jeho smrti a zmŕtvychvstaniu. Na našej pôstnej ceste v roku 

2022 bude pre nás dobré, ak sa zamyslíme nad výzvou sv. Pavla Galaťanom: „Neúnavne 

konajme dobro, lebo ak neochabneme, budeme v pravom čase [kairos] žať. Kým teda máme 

čas, robme dobre všetkým“ (Gal 6, 9 – 10a). V týchto slovách nám apoštol pripomína obraz 

sejby a žatvy, ktorý mal Ježiš tak rád. Sv. Pavol spomína kairos, teda čas, ktorý je s ohľadom na 

žatvu najvhodnejší na siatie dobra. Ktorý čas je to pre nás? Zaiste Pôstne obdobie, no rovnako 

aj celý náš pozemský život, ktorého je pôst obrazom. V našom živote príliš často prevláda 

chamtivosť a pýcha, túžba vlastniť, zhromažďovať a konzumovať, ako to vidíme u človeka z 

evanjeliového podobenstva, ktorý si myslel, že jeho život je bezpečný a šťastný, lebo si 

nazhromaždil vo svojich sýpkach veľkú úrodu (Lk 12, 16 – 21). Pôstna doba nás vyzýva k 

obráteniu, ku zmene zmýšľania, aby pravda a krása života nespočívali natoľko vo vlastnení, 

ako skôr v dávaní; ani nie tak v zhromažďovaní, ako v rozsievaní dobra a delení sa oň. Prvým 

rozsievačom je sám Boh, ktorý vskutku veľkodušne „pokračuje v rozsievaní semienok dobra 

medzi ľuďmi“. A čo žatva? Či nesejeme preto, aby sme mohli žať úrodu? Zaiste! Sám sv. Pavol 

zdôrazňuje úzke spojenie medzi sejbou a žatvou, keď hovorí: „Kto skúpo seje, skúpo bude aj 

žať; kto seje štedro, štedro bude aj žať“ (2 Kor 9, 6). O akú žatvu tu však ide? Prvé ovocie 

zasiateho dobra sa ukazuje v nás samých a v našich každodenných vzťahoch aj v tých 

najmenších dobrých skutkoch. U Boha sa nestratí nijaký skutok lásky nech je akokoľvek malý 
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ani nijaká „štedrá námaha“. V skutočnosti vidíme vždy len malú časť plodov toho, čo sme 

zasiali, pretože podľa evanjeliového príslovia „jeden rozsieva a druhý žne“ (Jn 4, 37); no práve 

vtedy, keď sejeme pre dobro druhých, podieľame sa na Božej veľkodušnej láske: „Je veľmi 

vznešené spúšťať procesy s nádejou na tajomnú silu zasiateho dobra, ktorých ovocie budú 

zbierať druhí.“ Siatie dobra pre druhých nás oslobodzuje od úzkej logiky osobného zisku, 

napĺňa naše skutky nezištnosťou a tak nás včleňuje do nádhernej panorámy Božích  plánov. 

Božie slovo ešte rozširuje náš pohľad a dvíha ho: hovorí nám, že tá skutočná žatva je 

eschatologická; žatva v posledný deň, ktorý sa nikdy nekončí. Definitívna úroda nášho života a 

konania je „úrodou pre večný život“ (Jn 4, 36), ktorá bude naším „pokladom v nebi“ (Lk 12, 33; 

18, 22).  

Pôstny čas nám každoročne pripomína, že „dobro, tak ako láska, spravodlivosť a 

solidarita sa nedosahuje raz a navždy; musia sa získavať každý deň“. Prosme teda Boha o 

trpezlivú vytrvalosť roľníka, aby sme neprestajne konali dobro, krok za krokom. 

Pápež František 

Rozpis krížových ciest na pôstne obdobie 2022 

    

      Zodpovedný 

piatok 04.03.2022 miništranti p. farár 

nedeľa 06.03.2022 starí  rodičia p. Ivanecká 

piatok 11.03.2022 birmovanci skupinka Vysockí 

nedeľa 13.03.2022 deti Štupáková Gabika 

piatok 18.03.2022 birmovanci skupinka T. Gajdošová 

nedeľa 20.03.2022 ženy Baňasová Anna 

piatok 25.03.2022 birmovanci skupinka J. Potocká 

nedeľa 27.03.2022 muži p. Ivanecká 

piatok 01.04.2022  za nenarod. deti Baňasová Anna 

nedeľa 03.04.2022 manželia Vysockí 

piatok 08.04.2022 snúbenci Štupáková Gabika 

nedeľa 10.04.2022 rodiny Vysockí 

piatok 15.04.2022   spoločne 



OZNAMY: 

• Kancelária farského úradu:.  V utorok a štvrtok od 16:00 do 17:00 hod. K dispozícii som  na farskom 

tel. čísle:  0915 809 150.   

• V utorok 1.3.2022 bude zmierna poklona. Najsvätejšia sviatosť oltárna bude vyložená od 9.30 hod. 

do sv. omše,  kedy bude ukončenie  adorácie. Veriaci, ktorý navštívi Najsvätejšiu sviatosť a zotrvá 

v adorácii aspoň pol hodiny, môže za obvyklých podmienok získať úplne odpustky. 

• POPOLCOVOU STREDOU -2.3 2022,   VSTUPUJEME DO  40 – DŇOVÉHO PÔSTNEHO OBDOBIA.  JE TO  

DEŇ PRÍSNEHO PÔSTU A ZDRŽOVANIA SA MÄSITÉHO POKRMU, KTORÉ SA NEMÔŽE NAHRADIŤ INÝM 

SKUTKOM POKÁNIA. MÔŽEME SA IBA RAZ DO DŇA DOSÝTA NAJESŤ.  ZÁKON PÔSTU ZAVÄZUJE TÝCH, 

KTORÍ DOVŔŠILI ŠTRNÁSTY ROK ŽIVOTA. TAKTIEŽ ZAVÄZUJE VŠETKÝCH PLNOLETÝCH AŽ DO ZAČATIA 

ŠESŤDESIATEHO ROKU ŽIVOTA. PRI OMŠIACH RÁNO A VEČER BUDEME POZNAČENÍ POPOLOM NA 

ZNAK POKÁNIA. 

• V pôstnom období sa v piatok a v nedeľu modlíme pobožnosť krížovej cesty. V piatok to bude pol 

hodinu pred sv. omšou o 17:30 hod. V nedeľu popoludní o 14.00 hod.  

• Nasledujúci týždeň je prvopiatkový. Sviatosť zmierenia budem vysluhovať  utorok, stredu, štvrtok a 

piatok  od 16:00 do 18:00 hod. Na popolcovú stredu aj  hodinu pre rannou sv. omšou . 

• Na prvý piatok v mesiaci pôjdem spovedať chorých. Nahláste ich v sakristii. Popoludní  od 15:00 hod. 

bude vyložená sviatosť oltárna. Ukončenie adorácie bude o 17:20 hod. O 17:30 hod. nasleduje 

pobožnosť  krížovej  cesty.  

• V prvú sobotu v mesiaci začíname modlitbou posvätného ruženca 7.00 hod. 

• Prvú nedeľu v mesiaci o 14:00 hod. bude pobožnosť krížovej cesty a tak nasleduje výmena 

ružencových tajomstiev . 

• Na prvú pôstnu nedeľu je jarná zbierka na charitu. Na druhú pôstnu nedeľu bude zbierka na farskú 

budovu. 

• V sakristii si môžete zakúpiť  knihu Pustovník - Slzy rytiera,  od kňaza  Vladimíra Štefaniča. Cena jednej 

knihy je 10 €.  

• Od soboty 26. 2.  2022 budú môcť prísť na sväté omše aj nezaočkovaní ľudia. Platiť bude režim  

základ.  Maximálna kapacita sa zvýši  na 500 osôb alebo maximálne na 50 percent kapacity. 

• Dekrétom s účinnosťou od 1.3.2022 odvolávam dišpenz, ktorý 

oslobodzoval  našich veriacich od povinnosti  zúčastniť sa sv. omše 

v nedeľu a prikázaný sviatok. Mons. Bernard Bober, arcibiskup 

Rád by som vás  touto  cestou  poprosil  o finančnú 

podporu, ktorá bude potrebná pri výstavbe farskej budovy. 

Druhá nedeľa v mesiaci by bola vyčlenená na túto  zbierku. 

Ďakujem za vašu podporu a milodary. 

Prispievať  môžete na účet určený na výstavbu  farskej budovy:  

IBAN: SK 54 0200 0000 0030 5236 1995 



 

 

 

 

Liturgický program  28.2. – 6.3. 2022 

28.02.2022 Pondelok  11:00 
POHREBNÁ SV. OMŠA 

† Mária Vodičková 

01.03.2022 Utorok  18:00  
Féria 

† Margaréta Onufraková – 1.výr. 

02.03.2022 Streda  

 POPOLCOVÁ STREDA  

07:00 ZBP Jozef, Tomáš, Filip, Šimon 

18:00 † Ján, Marta, Filip 

03.03.2022 Štvrtok  18:00 
Štvrtok po Popolcovej strede 

† Jozef Kraviar – 1.výr. 

04.03.2022 Piatok 
KC 

17:30 
18:00  

Piatok po Popolcovej strede 

ZBP Marta, 60 r. 

05.03.2022 Sobota  07:00  
Sobota po Popolcovej strede 

ZBP   rod. Štefana 

06.03.2022 Nedeľa 
KC 

14:00 

 PRVÁ PÔSTNA NEDEĽA 

07:30 ZBP Ján, 50 r. 

10:30 Za veriacich farnosti  

 

Liturgický program  7.3. – 13.3. 2022 

08.03.2022 Utorok  18:00 
Utorok po prvej pôstnej nedeli 

† Veronika Stašková 

09.03.2022 Streda  07:00 
Streda po prvej pôstnej nedeli 

† Ján, Helena, Róbert 

10.03.2022 Štvrtok  18:00  
Štvrtok po prvej pôstnej nedeli 

ZBP rod. Heleny Sučkovej 

11.03.2022 Piatok KC 
17:30 

18:00  
Piatok po prvej pôstnej nedeli 

ZBP František Aštáry 

12.03.2022 Sobota  07:00  
Sobota po prvej pôstnej nedeli 

ZBP Matúš, 30 r. ,  Antónia 

13.03.2022 Nedeľa 
KC 

14:00 

 DRUHÁ PÔSTNA NEDEĽA 

07:30 ZBP Iveta 50 r. 

10:30 Za veriacich farnosti                                      
 

KC -   krížová cesta 


