
Ticho a samota 
Neraz  z úst dnešného človeka vyjde  povzdych: Žijeme ťažké časy. Niektorí ľudia sa pýtajú: 

Čo máme robiť? Veď takúto situáciu sme ešte nezažili. Odpoveď duchovných otcov by bola 

jednoznačná: Nerob nič iné ako to, čo si robil doteraz. Sv. Ignác odporúča v čase nepokoja – v čase 

dezolácie nerobiť žiadne rozhodnutia, pretože akékoľvek rozhodnutie by sme v stave vnútorného 

nepokoja urobili, celkom isto bude zlé. Púštni otcovia by poradili to isté a možno by odporučili 

jedinú aktivitu, ktorá je v takýchto prípadoch užitočná: hlbšie preskúmanie svojho vlastného 

vnútra, vlastného srdca. Naše srdce je jediná realita, ktorú máme plne v moci, a  ktorou môžeme 

podstatne prispieť nielen k zmene nášho vnútra, ale i k zmene nášho najbližšieho okolia. To sa nám 

však podarí len v tichu a samote. Dnešný človek pozná veľmi dobre osamelosť, ale nepozná samotu. 

Pozná stavy izolovanosti, opustenosti a nezáujmu iných, ale nepozná tichú radosť osamelých miest. 

Skúsme si všimnúť niekoľko aspektov dobre prežívanej samoty. 

1. Samota  

Čo je vlastne samota? Nie je to smutná osamelosť. Nejde natoľko o vonkajší priestor, i keď i 

ten je potrebný. Je to skôr vnútorný odstup od rušivých vecí. Je to viac stav, nie miesto. Dá sa prežiť 

nielen v samote domácnosti, ale i v tichu auta, v ktorom sa vraciame z práce, zablokovaní v 

nekonečnej kolóne áut, alebo v dlhom rade pred lekárňou či obchodom. I takýto priestor sa môže 

stať miestom vnútorného  ticha, samoty a nie nevyhnutne miestom hnevu a nervozity. Ticho a 

samota sú predovšetkým postojmi mysle a srdca. Je to vnútorný pokoj, ktorý si treba strážiť a neraz 

dokonca vydobyť.  Lebo žijeme  v dobe neuróz, strachu, obáv, psychoterapie, liekov na upokojenie 

i na zlepšenie nálady.     

2. Pokušenia 

Vždy nás prekvapilo, koľko rušivých momentov sa zrazu objavilo v samote. Od pochybností o 

jej užitočnosti, cez nevyhnutné povinnosti, ktoré treba práve teraz riešiť. Každá duchovná cesta sa 

stretáva s prekážkami, ktoré nemajú len prirodzený pôvod. Pokušenia môžu byť nepatrné, len 

akoby šuchot listov na strome, ale môžu mať podobu i silne rušivých momentov. Môžu prísť aj bez 
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zvuku v rôznych maskovaných podobách, ale isté je, že prídu. Neraz majú podobu strachu a 

prílišných ľudských ohľadov, ktoré majú veľa podôb. Ale i takéto obťažné putovanie do vlastného 

vnútra v konečnom dôsledku človeka formuje, vedie ho k pokore, vzdaniu sa seba samého, k 

eliminovaniu vlastného egoizmu. 

3. Stretnutie s Bohom 

Každý človek je vo svojej podstate mních, je monos, čo znamená sám pred Bohom. Nikto ho 

v tomto vzťahu s Bohom nezastúpi. Ticho je podporným mostom na budovanie vzťahu medzi 

človekom a Bohom. Treba prejsť samotou odstupu od veci, samotou rušivých myšlienok či 

pokušení. Až potom zakúsime samotu s Bohom, ktorá je vzťahom, modlitbou či priateľstvom s 

Ním.   Je prirodzené, že si to vyžaduje čas. Stretnúť neznamená jednoducho kontaktovať tak, ako 

to umožňujú mobilné telefóny. Na kontaktovanie stačí niekoľko sekúnd. Veď koľko času treba na 

poslanie správy cez SMS, cez WhatsApp alebo Messenger? Ale komunikácia a vzťah sa tvoria inak. 

Tie si vyžadujú čas. Veď aj športovec a hudobník potrebujú čas, aby sa rozcvičili a až potom podajú 

dobrý  výkon. To isté platí i o čase modlitby. I naše srdce potrebuje čas na to, aby 

zachytávalo    jemné podnety Božieho ducha. 

Sv. Augustín napísal: In interiore homine habitat veritas. Vo vnútri človeka prebýva pravda. 

Pravda o Bohu, o nás samotných, ale i o veciach, ktoré potrebujeme riešiť.  Len vo vnútornom tichu 

môžeme počuť hlas svedomia a rozlíšiť ho od hlasov vlastného egoizmu a hedonizmu. Skutočnou 

naliehavosťou dnešnej doby je stretnúť Boha a absorbovať jeho prítomnosť v tichu, kde nám On 

sám hovorí.  Ticho a samota môže byť príležitosťou na putovanie do nášho vlastného vnútra. 

Pôstne obdobie na to, aby sme bedlivo sledovali vlastné srdce a včas z neho vykorenili všetky 

zárodky zloby a hriechu.  

 

Rozpis krížových ciest na pôstne obdobie 2022 
    

      Zodpovedný 

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 birmovanci skupinka Vysockí 

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.   

• 19.3.2022 máme slávnosť sv. Jozefa, ženícha Panny Márie. Sv. omša bude ráno o 7:00 

hod. 

• 25.3.2022 máme slávnosť Zvestovania Pána. Sv. omša bude o 18:00 hod. o 17:30 hod. 

bude krížová cesta.  

• Prvé sv. prijímanie v našej farnosti bude v nedeľu  8.5.2022 o 10:30 hod. 

• Sviatosť birmovania bude  v nedeľu 12.6.2022 o 9:00 hod. 

• Zmena času:  v noci z 26.3. na 27.3.2022 sa mení čas. O 2:00 hod. stredoeurópskeho času 

posúvame hodiny na 3:00 hod. letného času. 

•  V stredu 9.3.2022 k nám zavítala TV LUX. Natáčali reláciu „Týždeň s“.... Táto relácia bude 

vysielaná v týždni od 28.3.- 3.4.2022. TV LUX ju vysiela vždy v pondelok ráno po modlitbe 

posvätného ruženca približne o 8:10 hod.   

• Brožúrky krížových ciest  so sv. Jozefom a  za nenarodené deti si môžete zakúpiť  za 

dobrovoľný príspevok  pri východe z kostola. 

• 13. marec  je výročný deň zvolenia Svätého Otca pápeža Františka, Najvyššieho Veľkňaza 

Katolíckej cirkvi (2013). 

• V pôstnom období vás pozývam  na krížové cesty  v piatok o 17:30 hod. a v nedeľu 

popoludní o 14:00 hod.  

• Upratovanie kostola na nasledujúce dva týždne zabezpečuje druhá  a tretia ruža. 

• Pri východe z  kostola si môžete zakúpiť jarné venčeky.  Zakúpením za dobrovoľný 

príspevok 10 € podporíte stavbu farskej budovy. K dispozícii budú po tretej pôstnej 

nedeli. Aj takto chcú prispieť svojím podielom seniori z denného stacionára. 

Z úprimného srdca im ďakujem. 

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

Cena jednej knihy je 10 €.  
 

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  14.3. – 20.3. 2022 

15.03.2022 Utorok  18:00 
Utorok po druhej pôstnej nedeli 

ZBP Jozef Lopaček, 80 r. 

16.03.2022 Streda  07:00  
Streda po druhej pôstnej nedeli 

† Mária Hudačeková 

17.03.2022 Štvrtok  18:00 
Štvrtok po druhej pôstnej nedeli 

ZBP Jozefína, 60 r. 

18.03.2022 Piatok 
KC 

17:30 
18:00  

Piatok po druhej pôstnej nedeli 

† rod. Pavelekovej a Figulovej 

19.03.2022 Sobota  07:00  

SV. JOZEFA, ŽENÍCHA  PANNY MÁRIE - 
slávnosť 

ZBP Janka, Jozef, Jozef 

20.03.2022 Nedeľa 
KC 

14:00 

 TRETIA PÔSTNA NEDEĽA 

07:30 ZBP Jozef a Michal 

10:30 Za veriacich farnosti  
 

Liturgický program  21.3. – 27.3. 2022 

22.03.2022 Utorok  18:00 
Utorok po tretej pôstnej nedeli 

† Alžbeta Okruhľanská – 1.výr. 

23.03.2022 Streda  07:00 
Streda po tretej pôstnej nedeli 

† Mária Dzurčaninová 

24.03.2022 Štvrtok  18:00  
Štvrtok po tretej pôstnej nedeli 

† Gabriel 

25.03.2022 Piatok 
KC 

17:30 
18:00  

ZVESTOVANIE PÁNA - SLÁVNOSŤ 

ZBP Jozef Marinčin, 60 r. 

26.03.2022 Sobota  07:00  
Sobota po tretej pôstnej nedeli 

Za  živých členov RB 

27.03.2022 Nedeľa 
KC 

14:00 

 
ŠTVRTÁ PÔSTNA NEDEĽA – NEDEĽA 
LAETARE 

07:30 Za veriacich farnosti 

10:30 ZBP Gabriela 

KC -   krížová cesta 

 


