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15. 3. 2020

16. 
R.: Pane, daj, aby sme počúvali tvoj hlas a nezatvrdzovali si srdcia.

3. PÔSTNA NEDEĽA  ,,A“

 Od Ježiša sa možno učiť, že každá situácia je vhodná na 
evanjelizáciu. Treba vystúpiť zo zabehaných stereotypov, ako ani on 
nedal na vtedajšie zvyky a predsudky. „Studňou“ môže byť cestovanie 
autobusom či vlakom, výťah, čakanie pri pokladni v obchode, v čakárni u 
lekára, postávanie s deťmi či vnúčatami na ihrisku. A treba začať záujmom 
o prak�cké potreby človeka, no nezostať len pri nich. Pomôcť mu objaviť 

jeho hlboký smäd i to, kde nájde 
prameň živej vody. 
 Aj Ježišovo stretnu�e so 
Samaritánkou sa končí tým, že 
„mnoho Samaritánov z toho mesta 
uverilo v neho pre slovo ženy, ktorá 
svedčila: Povedal mi všetko, čo 
som porobila.“ Tí prišli k Ježišovi a 
poprosili ho, aby zostal medzi nimi, 
až napokon sami spoznali, že „toto 
je naozaj Spasiteľ sveta.“ 
 ,,Neskoro som ťa začal 
milovať, Krása taká dávna a taká 
nová, neskoro som ťa začal milovať! 

Ty si bol vnútri a ja vonku a tam som ťa hľadal. Ošklivo som sa vrhal na 
krásne veci, ktoré si stvoril. Bol si so mnou, a ja som nebol s tebou.  
 Držalo ma ďaleko od teba to, čoho by nebolo, keby to nebolo v 
tebe. Volal si a kričal a preboril si moju hluchotu. 

STUDŇA - MIESTO NOVÉHO STRETNUTIA



 Žiaril si, skvel si sa a zahnal si moju slepotu. Šíril si vôňu, ja som 
si jej vdýchol a dych�m po tebe. Okúsil som a teraz som lačný a smädný. 
Dotkol si sa ma a zahorel som túžbou po tvojom pokoji. Keď sa primknem 
k tebe celou svojou bytosťou, nikdy nepocí�m bolesť ani námahu; môj 
život sa prebudí celý naplnený tebou. Veď koho ty napĺňaš, toho aj dvíhaš. 
Keďže ešte nie som naplnený tebou, som si na ťarchu. Moje rados� hodny 
oplakávania zápasia s mojím radostným smútkom. A neviem, ktorá strana 
víťazí.“
 Pôst dodáva modlitbe dôveru a rozohňuje ju. Modlitba vyprosuje 
silu k pôstu a pôst získava milosť modlitby. Pôst posilňuje modlitbu, 
modlitba posilňuje pôst a prenáša ho pred Božiu tvár.
 Pri zdravom pôste nikdy nejde o odmietanie našej telesnos�, 
ale o prija�e nášho tela. Pôst má spájať dušu s telom, aby nebolo medzi 
nimi pro�rečenie. Čím úzkostlivejšie pozerám na potravu, tým je pre mňa 
škodlivejšia. Kto vynakladá priveľa energie na výber potravín, je u neho 
narušená rovnováha. Zdravé a zbožné myšlienky mu pomôžu viac, než 
starostlivé točenie sa okolo seba. Nekrúžme ani okolo pôstu, ale zamerajme 
sa na Boha.
 Dobrá nálada je nutným predpokladom, aby bol pôst pre človeka 
prínosný. Cieľom pôstu je okrem iného uvedomiť si vlastné medze, s 
ktorými sa treba zmieriť. Zlyhanie je vždy šancou dozvedieť sa viac o sebe 
samom. Pôst uvoľňuje štruktúry duše, preráža vnútro a vynáša na denné 
svetlo aj také myšlienky, ktoré by inak zostali skryté v mnohých vnútorných 
úkrytoch. Starí hovoria, že pri svojej askéze nemáme robiť veľa kriku, lebo 
inak to začujú démoni a našu askézu zmaria.



Smútok sa zračí v mojej tvári a z očí sa vytra�l aj posledný 
jas. 
Dúfam Pane, že budem ešte počuť tvoj hlas. 
Hlas, ktorý sa mi prihovoril už toľko krát, hlas, 
ktorý som počuť nechcel a utŕžil som preto toľko strát. 
Už nechcem tápať v beznádeji, modlitbou svojou priblížiť 
sa k tebe Pane chcem, 
ale pýtam sa sám seba, či to ešte viem. 
Prosím ťa, pred tebou kľačím, vypočuj ma, 
lebo svoj kríž už dlho so sebou vláčim. 
Viem, že všetko má svoj čas, 
podmienky už nechcem klásť. 
V najväčšej pokore Pane stojím tu pred tebou, 
v modlitbách �cho prosím: 
dovoľ mi môj kríž oprieť so všetkou ťarchou o ten tvoj. 

Na pleciach kríž môj! Nie je cudzí! 
Prijať ho ťažké zdá sa mi. 
V trápení, v tvŕdzi, v plači, v núdzi, 
pred sebou mám ho na dlani. 

Rozžiar ma, Pane, svetlom svojím, 
spáľ vo mne ľútosť nad sebou. 
Nech pred ním stále neutekám 
nech vravím fiat s velebou. 
Nech mi je tento kríž môj ťažký mostom 
ku tebe, milý môj... 

Tak už ho beriem, tak už idem len prosím, 
pri mne bdej a stoj. 
Keď hlavu zdvihnem z mraveniska a uzriem raz tvoj veľký svet, 
pohladíš ma tak celkom zblízka, 
nebude treba toľkých viet. 

No za�aľ mi len pomôž prijať kríž – 
tento tréning pre Lásku... 
Odpovedz, keď sa budem pýtať 
a zotri márnu otázku.

KRÍŽ NA PLECIACH

TEN MÔJ KRÍŽ



3. pôstny týždeň myslava baška

Pondelok
16. 3.
Féria

                                                        
 † Štefan, Mária

Utorok
17. 3.
Féria

                                                   
 ZBP Andrea, Richard

Streda
18. 3.
Féria

                                                        
 † Jozef, Mária

Štvrtok
19. 3.

Sv. Jozefa,            
ženícha Panny Mária

                                                  
                                                                      

† Ján (10. výr.)

                                               
                                                

 ZBP rod. Kováčová

Piatok
20. 3.
Féria

                                                          
 ZBP rodiny                               
 † František

                  
† Lucia Smötzerová

Sobota
21. 3.
Féria

                                                 
 ZBP František Pach (90 r.)

Nedeľa
22. 3.

ŠTVRTÁ                
PÔSTNA NEDEĽA                                                                                              
                                

 (NEDEĽA LAETARE)

                                                        
 za farnosť                                             

                                                                                 

 † vdp. Jozef Šoffa                  
   † z rod. Šoffovej

                                        
 ZBP Jozef (60 r.)

Prehľad liturgických slávení na budúci týždeň

Všetky sväté omše na Vaše úmysly slúžim ja ako aj duchovný 
otec Mar�n individuálne v kostole sv. Bartolomej v Myslave.


