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22. 3. 2020

17. 
R.: Pán je môj pastier, nič mi nechýba.

4. PÔSTNA NEDEĽA  ,,A“

V prvom rade kresťanský pôst nie je diéta. Umŕtvovaním tela sa 
otvárame Bohu. Ale nepleťme si to, podstata pôstu je v osobnom obrátení, 
nie chudnu�  či krutej askéze.

 Je pravda, že máme využiť tento 
čas na s� šenie sa a prehĺbenie vzťahu s Bohom. Netreba zabudnúť, že nie 
je nič lepšie pre “načúvanie Bohu” ako zažívať skúsenosť � cha a v � chu 
naozaj hovorí Boh.

 Pôst je čas pokánia. Už Ježiš hovoril o 
troch pilieroch pokánia: pôst, modlitba a almužna. Všetko toto je dobré 
dodržiavať v pôste: pos� ť sa od niečoho (ale vždy pre niečo), modliť sa za 
seba a za druhých (a � ež prosiť o odpustenie za svoje previnenia  a dávať 
almužnu (ide hlavne o dobré skutky, nie len o peniaze). Základ pôstu ako 
aj celého kresťanského života sú skutky lásky.

 ideálne 
činnos�  pre pôst sú čítanie dobrej duchovnej a náboženskej literatúry, 
vzdelávanie sa, modlitba v � chu, práca na zkrášlení a zveľadení okolia, 
pomoc v rodine, pomoc vo verejnom priestore, častá sv. omša a 
podobne.

pôst bol stvorený pre človeka, nie človek pre 
pôst. Ak máme zdravotné problémy alebo objek� vne dôvody, prečo sa 
nemôžeme pos� ť, nie je namieste si nič vyčítať.

Je teda namieste pos� ť sa a dávať si (splniteľné) pôstne 
predsavza� a. Je to veľmi dôležitá súčasť kresťanského života, no tak ako 
pri všetkom ostatnom, nemá sa stať “modlou” nášho života. Pôst má 
slúžiť dobru a vzťahu s Bohom.

nie chudnu�  či krutej askéze.
Počas pôstu nedržíme smútok. Je pravda, že máme využiť tento 

čas na s� šenie sa a prehĺbenie vzťahu s Bohom. Netreba zabudnúť, že nie 
je nič lepšie pre “načúvanie Bohu” ako zažívať skúsenosť � cha a v � chu 
naozaj hovorí Boh.

Pôst nie je iba o odriekaní. Pôst je čas pokánia. Už Ježiš hovoril o 
troch pilieroch pokánia: pôst, modlitba a almužna. Všetko toto je dobré 
dodržiavať v pôste: pos� ť sa od niečoho (ale vždy pre niečo), modliť sa za 
seba a za druhých (a � ež prosiť o odpustenie za svoje previnenia  a dávať 
almužnu (ide hlavne o dobré skutky, nie len o peniaze). Základ pôstu ako 
aj celého kresťanského života sú skutky lásky.

Pôst je o budovaní vzťahu s Bohom a so sebou samým ideálne 
činnos�  pre pôst sú čítanie dobrej duchovnej a náboženskej literatúry, 
vzdelávanie sa, modlitba v � chu, práca na zkrášlení a zveľadení okolia, 
pomoc v rodine, pomoc vo verejnom priestore, častá sv. omša a 
podobne.

Zdôraznené bolo, že pôst bol stvorený pre človeka, nie človek pre 
 Ak máme zdravotné problémy alebo objek� vne dôvody, prečo sa 

nemôžeme pos� ť, nie je namieste si nič vyčítať.
Je teda namieste pos� ť sa a dávať si (splniteľné) pôstne 

predsavza� a. Je to veľmi dôležitá súčasť kresťanského života, no tak ako 
pri všetkom ostatnom, nemá sa stať “modlou” nášho života. Pôst má 
slúžiť dobru a vzťahu s Bohom.



Človeče! Boh 

BÁSEŇ A MODLITBA

Človeče! Boh poslal �  krížposlal �  kríž zhodil �  meč, 
našiels‘ ho dakde na poli,

ty hľadíš naň, ty sa trasieš,
ak‘by �  nebol po vôli.

Nad ním stojíš, nad ním myslíš,
či máš ho vziať, či tak nechať,

či od neho ak‘ od hada
schy� ť sa a preč utekať.

Ale zdvihneš ho nakoniec,
ale ako! horko plačúc,

chodníkom života tohto
horekujúc a bedujúc.

Čo robíš, človeče biedny?
Či vari rozumu nemáš,
že to božie požehnanie

s radosťou nevykonávaš!
Radujte sa, vy trpiaci,

neste v srdci potešenie,
lebo vo vás ras� e svetu
bedujúcemu spasenie.
Nedarmo vy sa po� te,

nie prázdna je vaša viera,
všetky kvapky vášho potu

Pán Boh nebeský pozbiera.
Jednu zem tá nevypije,
jednu nezaberú rieky,
jednu slnce nevysuší -

každá bude skvieť naveky.
Radujte sa, vy trpiaci,Radujte sa, vy trpiaci, Radujte sa, bojujúci,

neste v srdci potešenie,neste v srdci potešenie, neste v srdci potešenie,
lebo vo vás ras� e svetu lebo vo vás ras� e svetu bo z ocele, z ohňa, dymu
bedujúcemu spasenie.bedujúcemu spasenie. Pán Boh vyslyší modlenie.



VEĽKÝ, ŤAŽKÝ ČI DLHÝ KRÍŽ ?
Istý človek bol sám so sebou, ale i s druhými nespokojný a hromžil 

na Boha. ,,Kto to povedal, že každý ma niesť svoj kríž?!“ Je to možné, 
že nejestvuje žiadny prostriedok, ako sa mu vyhnúť? Už mám tých 
každodenných trampôt naozaj dosť!“ Dobrý Boh mu odpovedal snom, 
v ktorom videl život ľudí na zemi ako nekonečný sprievod. 

Každý kráčal so svojím krížom. Pomaly, neúprosne, krok za krokom. 
Aj on bol v tom nekonečnom sprievode a namáhavo kráčal so svojím 
osobným krížom. Po chvíli si všimol, že jeho kríž je veľmi dlhý. Preto sa 
mu šlo tak ťažko. ,,Stačilo by kríž trochu skrá�ť a hneď by bolo menej toho 
trápenia,“ pomyslel si. Posadil sa na pätník pri ceste a kus z kríža odrezal. 
Keď sa zaradil do sprievodu, zis�l, že sa mu kráča ľahšie a rýchlejšie. Bez 
veľkej námahy prišiel na miesto, ktoré bolo cieľom sprievodu. 

Bola to priepasť, široká rana v kraji, za ktorou sa začína ,,zem 
všeobecného šťas�a“. Bol to čarovný pohľad. Ale nebolo tu mostov, ani 
lávok, po ktorých by sa dalo prejsť. A predsa ľudia šťastlivo prechádzali. 
Každý si zložil z pleca kríž, položil ho na okraje priepas� a prešiel po ňom. 
Akoby kríže boli robené na mieru. Siahali presne od jedného konca priepas� 
k druhému. 

Všetci prechádzali. Len on nie. Jeho skrátený kríž priepasť 
nepreklenul. Zúfalo sa rozplakal: ,,Keby som to býval vedel…“ Bolo však 
príliš neskoro… 



4. pôstny týždeň myslava baška

Pondelok
23. 3.
Féria

                                                        
 † Gabriela (1. výr.)

Utorok
24. 3.
Féria

                                                        
 † Imrich, Terézia

Streda
25. 3.

Slávnosť           
Zvestovania Pána

                                                      
 úmysel ordinára

                                              
 † Anna Tarkovská

Štvrtok
26. 3.
Féria

                                                         
 † Ján Nič (1. výr.)

                                                 
                                               

Piatok
27. 3.
Féria

                                                        
 † Miroslav

                 
za farnosť

Sobota
28. 3.
Féria

                                                      
 za farnosť

Nedeľa
29. 3.

PIATA                   
PÔSTNA NEDEĽA                                                                                              
                                 

                                                      
   † František Šoffa                

                                                                           

 ZBP Cyprián (50 r.) s rod.                  
ZBP Irena (60 r.) s rod.

† Ján,  Mária, 
Katarína, Igor                   

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.


