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1. 3. 2020

14. 
R.: Zmiluj sa, Pane, lebo sme zhrešili.

1. PÔSTNA NEDEĽA  ,,A“

ČAS POKÁNIA – ČAS NÁVRATU
  „Pamätaj, človeče, že si prach a na prach sa 

obrá�š,“ alebo „Kajajte sa a verte evanjeliu.“ Je to 
dojímavý obrad, keď sa človek verejne priznáva 
k svojej hriešnos� a verejne dáva súhlas, že 
nastupuje na cestu pokánia, čiže obrátenia sa. 

  Nastal čas pokánia, čas návratu. Robiť pokánie, 
vrá�ť sa, to nie je jednoduchá záležitosť. To�ž hriech, do 
ktorého sa človek zamotal nás nechce pus�ť. Podobne 
ako pavučina muchu, do ktorej sa zamotala. Ťažkosť 

návratu sa stupňuje aj tým, keď si človek na hriech navykne a hriech mu 
dokonca chu�. Návrat k nebeskému Otcovi je len cez Golgotu. Ona je 
miestom Božieho milosrdenstva, v ktorom naše hriechy hynú ako sneh pri 
jarnom slniečku. Pri pokání, čiže pri návrate z hriešnej cesty, je potrebné 
užívať prirodzené i nadprirodzené lieky. Predovšetkým je to modlitba, cez 
ktorú do seba nasávame Božiu silu. Potom je to čítanie Božieho slova – Biblie. 

 Naozaj, v kresťanskej rodine nesmie chýbať kniha kníh – Biblia 
– Sväté písmo, ktoré sa dnes dá kúpiť už v každom kníhkupectve. Ďalší 
prostriedok, ktorý nám pomáha pri návrate je pravidelná nedeľná 
účasť na bohoslužbách. K tomu treba pridať aj prirodzené prostriedky: 
dobrovoľné skutky odriekania, sebazaprenia. Konkrétne: menej poli�ky 
i menej rozptýlenia; menej televízie a internetu; menej jedla, pija�ky 
a fajčenia; menej klebiet a viac s�šenia sa; menej zlos� a viac lásky. 



           1. 3. 20 20 – 1. pôstna nedeľa - Duchovný otec
     8. 3. 2020 – 2. pôstna nedeľa - Birmovanci

15. 3. 2020 – 3. pôstna nedeľa - Prvopr. deti
22. 3. 2020 – 4. pôstna nedeľa - Ruž. spol.
29. 3. 2020 – 5. pôstna nedeľa - Snúbenci

  5. 4. 2020 – Kvetná nedeľa - Lektori

POBOŽNOSTI KRÍŽOVEJ CESTY - 
MYSLAVA - PÔST 2020

 Oznamujem snúbencom, ktorí sa nahlásili v kancelárii farského 
úradu, že chcú v tomto kalendárnom roku v našej farnos� prijať 
sviatosť manželstva: Náuky v našej farnos� budú v týchto termínoch: 

Úvodné stretnutie a pravdy viery: 7. 3. 2020
Prikázania a život v spoločnosti: 14. 3. 2020

Sviatosti, Manželstvo a život v Cirkvi: 28. 3. 2020

Obradová náuka je po dohode so snúbencami 
v týždni, v ktorom sa uzatvára sviatosť manželstva.

NÁUKY ZAČÍNAJÚ O 10.00 HOD. 
V KOSTOLE SV. BARTOLOMEJA V KOŠICIACH – MYSLAVE.

PREDMANŽELSKÉ NÁUKY - MYSLAVA

 Veľmi sa odporúča, aby si v rodine navzájom navrhli konkrétne 
predsavza�a (manželka manželovi, de� rodičom a naopak) a aj ich 
kontrolovali. A tak si uľahčíme našu cestu pokánia, čiže návratu k lepšiemu. 

 Nastala pôstna doba, keď nebudeme počúvať len o našej slabos� 
a ošklivos� hriechu, ale aj o víťazstve nad ním. Tragédia nášho života by 
nespočívala v tom, že sme žili v pokušení, ale v neochote zvíťaziť nad ním. Víťaziť 
sa učme v malých veciach, aby sme dokázali zvíťaziť aj vo veľkých. Napríklad 
sv. Fran�šek Saleský svojej sestre, ktorá s veľkým hrmotom vošla do izby 
a pýtala sa, čo má robiť, aby bola svätá, odpovedá: „Po�chu zatváraj dvere.“



Pôst je obdobím, v ktorom sa prehlbuje zmysel a hodnota 
nášho kresťanského by�a pre znovuobjavenie Božieho milosrdenstva. 
Znovuobjavenie, ktoré nás posúva k tomu, aby sme sa stali ešte 
milosrdnejšími voči svojim bratom. Konkrétne kroky na dosiahnu�e tohto 
cieľa sú modlitba, pôst a skutky kresťanskej lásky. 

Skutky kresťanskej lásky nás viac 
odpútavajú od materiálnych vecí. Materiálne 
dobrá, ktoré vlastníme, nie sú považované 
za výlučné vlastníctvo, majú predovšetkým 
spoločenskú hodnotu, podľa princípu ich 
všeobecného zaradenia. „Ak má niekto 
pozemský majetok a vidí brata v núdzi a srdce 
si pred ním zatvorí, ako v ňom môže ostávať 
Božia láska?“ Skôr ako skutok lásky je to 
povinnosť spravodlivos�.

Skutky lásky nie sú podľa evanjelia 
len altruizmus, ani nemajú byť zásterkou 

pre hľadanie osobného prospechu či ocenenia zo strany druhých, alebo 
prostriedkom na to, aby sme sa stali stredobodom pozornos�. Úprimné 
rozhodnu�e pomáhať prichádza v skrytos�, nasledujúc tak Ježiša Krista. 
Skutky lásky, tým, že nás približujú k ostatným, nás približujú aj k Bohu 
a môžu sa stať nástrojmi skutočnej premeny a zmierenia s Ním a s našimi 
bratmi. Presahujú tak „materiálnu dimenziu“ a vyjadrujú pravdu o našom 
by�: boli sme stvorení nie pre nás samých, ale pre Boha a pre našich 
blížnych. Skutky lásky sú zakúsením plnos� života, ktorá je v láske, a vedie 
k zmiereniu s Bohom, lebo „láska zakrýva množstvo hriechov.“ Pôst 
v prak�zovaní skutkov lásky je teda prostriedkom na prehĺbenie nášho 
kresťanského povolania. Láska inšpiruje k rôznym formám darovania sa, 
podľa možnos� a podmienok každého z nás a tak robí z nášho života úplný 
dar. 

Pôst pozýva všetkých, aby rástli v láske, v spoznávaní samého Krista v 
chudobných, v osobnom a spoločnom úsilí o zblíženie sa s Kristom, v mene 
ktorého máme skutočný život a sme svedkami Jeho lásky.

PÔST A SKUTKY LÁSKY



1. pôstny týždeň myslava baška

Pondelok
3. 3.
Féria

17.30
† z Bohuznámej rodiny

Utorok
3. 3.
Féria

10.30
† Ján, Mária

Streda
4. 3.
Féria

7.30
† Michal

Štvrtok
5. 3.
Féria

17.30
† Ján, Mária

Piatok
6. 3.

1. piatok v mesiaci

17.30
za členov RS a BBSJ

16.30         
za členov RS

Sobota
7. 3.
Féria

7.30
† z rod. Šoltésovej, 

Hurčíkovej

Nedeľa
8. 3.

DRUHÁ                    
PÔSTNA NEDEĽA

8.00
úmysel kňaza                                    

 11.00
ZBP Dorota (80 r.)                  

† Jozef

9.30 
spoločný úmysel

Prehľad liturgických slávení na budúci týždeň

 Máme pred sebou prvopiatkový týždeň a začali sme pôstne obdobie tak 
Vás pozývam k sviatos� zmierenia a povzbudzujem k účas� na pobožnos�ach 
Krížovej cesty.
 Nakoľko sú na budúci týždeň jarné prázdniny, tak katechéta na fare s deťmi 
a birmovancami nebude.
 S birmovancami sa však spoločne stretneme na budúcu nedeľu popoludní 
o 14.40 hod. v kostole, nakoľko sa pomodlia pobožnosť Krížovej cesty. 


