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8. 3. 2020

15. 
R.: Pane, daj, aby sme počúvali tvoj hlas a nezatvrdzovali si srdcia.

2. PÔSTNA NEDEĽA  ,,A“

 Aj toho roku nám Pán poskytuje príhodný čas, aby sme sa 
pripravili sláviť s obnoveným srdcom veľké tajomstvo Ježišovej smr� 
a zmŕtvychvstania, ktoré je základom kresťanského života tak jednotlivca, 
ako aj spoločenstva. K tomuto tajomstvu sa musíme neustále vracať, 
mysľou i srdcom. Ono v nás to�ž neprestáva rásť do tej miery, do akej sa 
necháme zachy�ť jeho duchovnou dynamikou a priľneme k nemu svojou 
slobodnou a veľkodušnou odpoveďou.

Veľkonočné tajomstvo – základ obrátenia
 Radosť kresťana vyviera z poču�a a prija�a 
radostnej zves� o Ježišovej smr� a zmŕtvychvstaní. 
Tá zahŕňa tajomstvo lásky, ktorá „je taká reálna, 
taká opravdivá, taká konkrétna, že nám ponúka 
vzťah plný úprimného a plodného dialógu.“ Kto 
verí v toto tajomstvo, odmieta klamstvo, podľa 
ktorého náš život pochádza len z nás samých, hoci 
v skutočnos� sa rodí z lásky Boha Otca, z jeho vôle 
darovať život v hojnos�. 

 „Pozeraj sa na rozopäté ruky ukrižovaného Krista a dovoľ, aby ťa 
znova a znova zachraňoval. A keď sa pôjdeš vyznať zo svojich hriechov, 
ver pevne v jeho milosrdenstvo, ktoré ťa oslobodzuje od viny. Kontempluj 
jeho krv vyliatu s takou veľkou láskou a nechaj sa ňou očis�ť. Tak sa budeš 
môcť vždy znova prebudiť k životu.“ Kristova Veľká noc nie je udalosťou 
z minulos�: skrze moc Ducha Svätého je stále aktuálna a umožňuje nám 
s vierou hľadieť na Kristovo telo a dotýkať sa ho v mnohých trpiacich.

PÁPEŽ FRANTIŠEK – PÔSTNE POSOLSTVO 2020



Naliehavosť obrátenia
 Bude užitočné hlbšie sa zamyslieť nad veľkonočným tajomstvom, 
vďaka ktorému nám bolo darované Božie milosrdenstvo. Zakúsiť 
milosrdenstvo je to�ž možné iba v stretnu� „z tváre do tváre“ s ukrižovaným 
a vzkrieseným Pánom, v dialógu od srdca k srdcu, od priateľa k priateľovi.  
 Preto je modlitba v Pôstnom období taká dôležitá. Je viac ako len 
povinnosťou, vyjadruje potrebu odpovedať na Božiu lásku, ktorá nás vždy 
predchádza a podopiera. Lebo kresťan sa modlí vo vedomí, že si takúto 
lásku nezaslúži. Modlitba môže nadobúdať rôzne podoby, no v Božích 
očiach je skutočne dôležité to, že preniká do nášho vnútra a narúša tvrdosť 
nášho srdca, obmäkčuje ho, aby sa čoraz viac obracalo k Bohu a jeho vôli.

 V tejto príhodnej dobe sa preto nechajme 
viesť ako Izrael na púš�, aby sme mohli napokon začuť 
hlas nášho Ženícha a  hlbšie a ochotnejšie ho nechali 
v nás rezonovať. O čo viac sa dáme viesť jeho Slovom, 
o to skôr budeme môcť zakúsiť jeho nezaslúžené 
milosrdenstvo voči nám. Nenechajme teda uplynúť 
tento čas milos� nadarmo, v klamnej predstave, že 
my určujeme čas a spôsob nášho obrátenia k nemu.

Vášnivé Božie odhodlanie viesť dialóg so svojimi deťmi
To, že nám Pán znovu raz ponúka takýto príhodný čas na naše 

obrátenie, by sme nemali považovať za samozrejmosť. Táto nová príležitosť 
v nás má prebudiť pocit vďačnos� a zatriasť našou zotrvačnosťou. Napriek 
často drama�ckej prítomnos� zla v našom živote – a �ež v Cirkvi a vo svete 
– toto časové obdobie, ktoré nám ponúka možnosť zmeniť smer života, 
vyjadruje vytrvalú Božiu vôľu neprerušiť s nami dialóg spásy. V ukrižovanom 
Ježišovi, ktorého Boh „za nás urobil hriechom“  zašla táto vôľa tak ďaleko, 
že Boh nakládol na svojho Syna všetky naše hriechy, až sa „uskutočňuje 
obrátenie sa Boha pro� sebe samému.“
Bohatstvo, o ktoré sa človek delí a nehromadí ho pre seba

Postaviť veľkonočné tajomstvo do centra života značí mať súcit 
s Kristovými ranami, ktoré dnes nachádzame v mnohých nevinných 
obe�ach vojen, svojvoľného konania pro� životu  – od nenarodených de� 
až po starých ľudí – v obe�ach rôznych foriem násilia, prírodných katastrof, 
nespravodlivého rozdelenia dobier zeme, obchodu s ľudskými bytosťami 
vo všetkých jeho formách a bezuzdného smädu po zárobku, ktorý je istou 
formou modloslužby.



           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

Aj dnes je dôležité pripomínať mužom a ženám dobrej vôle, aby 
sa delili o svoje vlastníctvo s chudobnejšími. Takáto almužna je formou 
osobnej účas� na budovaní spravodlivejšieho sveta. Podeliť sa s láskou robí 
človeka ľudskejším; pri hromadení majetku hrozí, že sa staneme necitlivými 
a uzavrieme sa vo svojom egoizme. Môžeme a musíme však ísť ešte ďalej, 
a to pokiaľ ide o štruktúrne otázky ekonomiky. 

Prosím o príhovor Najsvätejšiu Pannu Máriu, aby sme prijali 
výzvu nechať sa zmieriť s Bohom, aby sme zamerali zrak svojho srdca na 
veľkonočné tajomstvo a obrá�li sa k otvorenému a úprimnému dialógu 
s Bohom. Takto sa to�ž môžeme stať tým, čo Kristus povedal o svojich 
apoštoloch: soľou zeme a svetlom sveta.



2. pôstny týždeň myslava baška

Pondelok
9. 3.
Féria

17.30
ZBP rodiny                               

 † Štefan
Utorok
10. 3.
Féria

10.30
† Štefan, Jozef, Anna

Streda
11. 3.
Féria

7.30
† Martin, Mária

Štvrtok
12. 3.
Féria

18.30
† Mária, Vincent, Marián

Piatok
13. 3.
Féria

17.30
ZBP Ján                                      

 † Margita

16.30         
za farnosť

Sobota
14. 3.
Féria

7.30
ZBP Jozef                                

 † Margita, Jozef 

Nedeľa
15. 3.

TRETIA                    
PÔSTNA NEDEĽA

8.00
za farnosť                                    

 11.00
ZBP Juraj (90 r.) s rod.

9.30 
† Irena, Ján

Prehľad liturgických slávení na budúci týždeň

 Katechéza prvoprijímajúcich de� bude vo štvrtok 12. 3. 2020 o 17.30 
hod. na farskom úrade v Myslave. V nedeľu 15. 3. 2020 sa s deťmi stretneme 
o 14. 40. hod. popoludní, nakoľko sa pomodlia pobožnosť Krížovej cesty. 

Najbližšia katechéza birmovancov bude v piatok 13. 3. 2020 na 
farskom úrade o 18.15 hod. 

V poradí druhá náuka snúbencov bude v našej farnos� na budúcu 
sobotu 14. 3. 2020 vo farskom kostole o 10. 00 hod.


