
„Hľa, teraz je milostivý čas, teraz je deň 

spásy!“  

Toto vyjadrenie apoštola Pavla v druhom liste Korinťanom, nám pomáha vstúpiť do 

ducha pôstneho obdobia. Pôst je časom pravdy, aby sme zhodili masky, ktoré nosíme každý 

deň, aby sme v očiach sveta vyzerali dokonalí; aby sme bojovali, ako nám povedal Ježiš v 

evanjeliu, proti klamstvám a pokrytectvu. Obrad popola nás vovádza na túto cestu návratu 

a obracia sa na nás s dvoma pozvaniami: vrátiť sa k pravde o nás samých a vrátiť sa k Bohu 

a k bratom. Vrátiť sa k pravde o nás samých. Popol nám pripomína, kto sme a odkiaľ 

pochádzame, vedie nás späť k základnej pravde života: iba Pán je Boh a my sme dielom jeho 

rúk. My máme život, kým On je život. On je Stvoriteľ, kým my sme krehká hlina, ktorú 

formujú jeho ruky. Pochádzame zo zeme a potrebujeme Nebo, Jeho; s Bohom vstaneme 

z nášho popola, no bez Neho sme prach. Keď pokorne skláňame hlavu, aby sme prijali 

popol, pripomeňme si v pamäti srdca túto pravdu: sme Pánovi, patríme Jemu. On totiž 

„stvárnil človeka z prachu zeme a vdýchol do jeho nozdier dych života“ (Gn 2,7): teda 

existujeme, lebo On do nás vdýchol dych života. A ako nežný a milosrdný Otec aj On žije 

pôst, pretože po nás túži, očakáva nás, vyčkáva náš návrat.  Je tu však aj druhý krok: popol 

nás tiež pozýva vrátiť sa k Bohu a k bratom. Vskutku, ak sa vrátime k pravde o tom, kto 

sme, a uvedomíme si, že naše ego samo sebe nevystačí, potom objavíme, že existujeme len 

vďaka vzťahom: tomu pôvodnému s Pánom a tým životným s inými. Tak nám popol, ktorý 

dnes prijímame na hlavu, hovorí, že akákoľvek domnienka sebestačnosti je falošná a že 

zbožňovanie seba je deštruktívne a uzatvára nás do klietky osamotenosti. Hľadíme do 

zrkadla a namýšľame si, že sme dokonalí, myslíme si o sebe, že sme stredobodom vesmíru. 

Nepremárnime preto milosť tohto svätého času: dívajme sa na Ukrižovaného a kráčajme, 

odpovedajme veľkodušne na silné výzvy pôstneho obdobia. 

Z homílie Svätého Otca Františka 
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Z posolstva Svätého Otca Františka na Pôstne obdobie 2023 

Pôstna askéza – synodálna cesta 
 

A hľa, „o šesť dní vzal Ježiš so sebou Petra, Jakuba a 

jeho brata Jána a vyviedol ich na vysoký vrch do samoty“ 

(Mt 17, 1). Evanjelium o premenení Pána sa každoročne 

číta na 2. pôstnu nedeľu. Totiž v tomto liturgickom 

období nás Pán skutočne berie so sebou a vedie nás do 

ústrania. Hoci naše bežné povinnosti od nás žiadajú, aby 

sme zostali na svojich obvyklých miestach a žili často 

opakujúcu sa a niekedy nudnú každodennú rutinu, v 

Pôstnom období sme pozvaní vystúpiť „na vysoký vrch“ spolu s Ježišom, aby sme so svätým 

Božím ľudom prežívali osobitnú skúsenosť askézy. Pôstna askéza je úsilím, vždy 

povzbudzovaným milosťou, o prekonanie nedostatkov našej viery a toho, čo nám bráni 

nasledovať Ježiša na ceste kríža. Presne to potreboval Peter a ostatní učeníci. Aby sme hlbšie 

spoznali Učiteľa, musíme sa ním nechať zaviesť do ústrania a do výšin, odpútajúc sa od 

priemernosti a márnosti. Treba sa vydať na cestu; na cestu na vrch, ktorá si vyžaduje námahu, 

obetu a sústredenie ako horská túra. A tu prichádzame k vyvrcholeniu. Evanjelium hovorí, že 

Ježiš „sa pred nimi premenil: tvár mu zažiarila sťa slnko a odev mu zbelel ako svetlo“ (Mt 17, 

2). Toto je „vrchol“, cieľ ich cesty Premenu, ktorá v oboch prípadoch nachádza svoj vzor v 

Ježišovi a deje sa skrze milosť jeho veľkonočného tajomstva. Aby sa táto premena v nás v tomto 

roku mohla uskutočniť, rád by som navrhol dve „cesty“, po ktorých by sme mohli stúpať spolu 

s Ježišom a dosiahnuť s ním cieľ. Prvá súvisí s príkazom, ktorý Boh Otec adresuje učeníkom na 

vrchu Tábor, keď kontemplujú premeneného Ježiša. Hlas z oblaku im hovorí: „Počúvajte ho“ 

(Mt 17, 5). Prvý pokyn je teda veľmi jasný: počúvajte Ježiša. Pôstne obdobie je časom milosti do 

tej miery, do akej počúvame toho, ktorý k nám hovorí. A ako k nám hovorí? Predovšetkým v 

Božom slove, ktoré nám Cirkev ponúka v liturgii: nenechajme ho padnúť na neúrodnú pôdu; ak 

sa nemôžeme vždy zúčastniť na svätej omši, čítajme si biblické čítania deň čo deň, hoci aj s 

pomocou internetu. Okrem Písma k nám Pán hovorí v našich bratoch a sestrách, najmä v 

tvárach a príbehoch tých, ktorí sú v núdzi. Tu je druhý pokyn pre tento pôstny čas: Keď učeníci 

počuli Otcov hlas, „padli na tvár a veľmi sa báli. No pristúpil k nim Ježiš, dotkol sa ich a povedal 

im: ,Vstaňte a nebojte sa!ʻ A keď zdvihli oči, nevideli nikoho, iba Ježiša“ (Mt 17, 6 – 

8).  neuchyľujte sa k nábožnosti, ktorú tvoria mimoriadne udalosti či sugestívne zážitky zo 

strachu pred konfrontáciou s realitou, s jej každodennou prácou, ťažkosťami a protirečeniami. 

Svetlo, ktoré Ježiš ukazuje učeníkom, je predzvesťou veľkonočnej slávy a k nej treba ísť, 

nasledujúc „iba jeho“. Pôst je zameraný na Veľkú noc: „utiahnutie sa“ nie je samo osebe cieľom, 

ale pripravuje nás prežívať utrpenie a kríž s vierou, nádejou a láskou, aby sme dosiahli 

vzkriesenie.. Aj tam nám Pán opakuje: „Vstaňte a nebojte sa!“. 



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.  

• Dnes na  prvú pôstnu nedeľu je jarná zbierka na charitu.  

• Deti pozývam na detskú sv. omšu. Počas pôstu sa deti môžu zapojiť do pôstnej aktivity ( sv. omša, 

krížová cesta,  úloha na detskej sv. omši). Za splnenie úlohy dostanú pôstne dukáty. Po skončení 

pôstneho obdobia  si budú môcť zakúpiť ceny v hodnote svojich dukátov. 

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

piatok  od 16:00 do 18:00 hod. a stredu hodinu pred rannou sv. omšou.  

• V prvý piatok v mesiaci pôjdem spovedať chorých od 8:00 hod. Popoludní od 15:00 hod. bude 

vyložená sviatosť oltárna. Ukončenie adorácie bude pred sv. omšou. 

• V prvú sobotu v mesiaci 4.3.2023 začíname o 7:00 hod.  Fatimským večeradlom s modlitbou 

posvätného ruženca.  Tak nasleduje sv. omša. 

• V prvú nedeľu v mesiaci popoludní o 14:00 hod. vás pozývam v pôstnom období na Krížovú 

cestu, po nej bude  výmena ružencových tajomstiev.  

• V nedeľu 12.3.2023 bude  pri sv. omšiach zbierka na výstavbu farskej budovy. Úprimná vďaka za 

vaše milodary. Chcem poďakovať všetkým, ktorí sa podieľali svojou prácou pri výrube drevín.  

V týždni od 6.3.2023 nastupuje firma na odstránenie azbestovej strešnej krytiny. Potom budú 

pokračovať práce na vyprataní domu a príprave na  búracie práce.  Podľa potreby bude vyhlásená 

brigáda. 

• Pokračujú predmanželské náuky  pre snúbencov: Najbližšie sa stretneme v piatok 

3.3.2023. Začiatok je o 19:00 hod. v dennom stacionári. Náuky sú pre oboch snúbencov!!! 

Ďalšie stretnutia:  10.3. v piatok, 16.3. a 30.3. vo štvrtok. 
 

Krížové cesty  -  pôstne obdobie 2023 
 

 

 
 

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 

  Zodpovedný 

03.03.2023 starí  rodičia p.  Ivanecká 

05.03.2023 rodiny Gabika Štupáková 

10.03.2023 muži p. Ivanecká 

12.03.2023 ženy Anna Baňasová 



 
Liturgický program  27.2.2023 – 5.3.2023 

28.02.2023 Utorok - 18:00 
Féria 

ZBP Mária, 80 r. 

01.03.2023 Streda - 07:00 
Féria 

† Juraj, Anna Gajdošoví 

02.03.2023 Štvrtok 
Detská 

sv. omša 18:00 
Féria 

† František 

03.03.2023 Piatok 
KC 

17:30 18:00 
POHREBNÁ SV. OMŠA 

† Jozef Dlugoš 

04.03.2023 Sobota - 07:00 
Féria 

Za členov RB 

05.03.2023 Nedeľa 
KC 

14:00 

 2.PÔSTNA NEDEĽA 

07:30 Za veriacich farnosti 

10:30 ZBP František a Anna, 60 r. manželstva 
 

 

 
Liturgický program  6.3.2023 – 12.03.2023 

07.03.2023 Utorok - 18:00 
Féria 

ZBP Jozef Kvitkovič 

09.03.2023 Streda - 07:00 
Féria 

† Štefan a Mária 

09.03.2023 Štvrtok - 18:00 
Féria 

† Jozef, Cecília, Alžbeta, Pavol 

10.03.2023 Piatok 
KC 

17:30 
18:00 

Féria 

ZBP Ľubomír a Mária 

11.03.2023 Sobota - 07:00 
Féria 

† Jolana, Vincent, Mária 

12.03.2023 Nedeľa 
KC 

14:00 

 3.PÔSTNA NEDEĽA 

07:30 Za dobrodincov 

10:30 ZBP Mária Tomašová, 60 r. 
 


