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8. 
R.: Cesty Pánove sú milosrdenstvo a vernosť.

1. PÔSTNA NEDEĽA ,,B“
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Ročník II.

 Duch hnal Ježiša na púšť. Na púšti bol štyridsať dní 
a satan ho pokúšal. Bol medzi divou zverou a anjeli mu 
posluhovali.
 Keď Jána uväznili, Ježiš prišiel do Galiley a hlásal 
Božie evanjelium. Hovoril: „Naplnil sa čas a priblížilo sa Božie 
kráľovstvo. Kajajte sa a verte evanjeliu.“



 Po hriechu prarodičov sa začal boj medzi dobrom a zlom a veľmi 
rýchlo sa rozširoval v celom ľudstve. Noe je stredobodom kozmickej zrážky 
medzi silami dobra a zla. Na začiatku sa, povedané biblickými slovami, zem 
vynorila z vôd. Teraz ju �e isté vody zaplavia, akoby chceli zmazať dielo, 
ktoré je samo v sebe nádherné, no znehodnotené hriechom. 

 Potopa znamená prevahu prírodných prvkov nad človekom, ktorý 
ich mal spravovať a riadiť. Teraz nad ním víťazia, pretože nad človekom 
zvíťazilo zlo. Voda, základ života, sa stáva príčinou smr�. No nad ľudskou 
zlobou víťazí Božia dobrota. Nad vodami sa objavuje holubica s ratolesťou 
nádeje na nový život a dúha zmierenia, znamenie zmluvy medzi Bohom a 
človekom, ktorý sa rozhodol znova verne kráčať podľa Božích prikázaní.

 Evanjelista Marek opisuje Ježišovo pokúšanie na púš� veľmi stručne 
a vzápä� stručne informuje o začiatku Ježišovho verejného pôsobenia. 
Výzvou „priblížilo sa Božie kráľovstvo, kajajte sa a verte evanjeliu“ pokračuje 
v šľapajach Jána Krs�teľa. Púšť bola vždy miestom skúšky. Tu po vyslobodení 
z Egypta spoznal Izraelský ľud svojho Boha. Na púš� Boh uzavrel so svojím 
ľudom zmluvu a v jej nehos�nnos� prejavoval svoju starostlivosť darom 
manny a vody. Púšť bola súčasne cestu do Zasľúbenej zeme. Keď neskôr 
ľud opúšťa Boha a klania sa pohanským modlám, proroci mu pripomínajú 
putovanie na púš� ako obdobie nežnej lásky so živým Bohom. 

 Aj Ježiš odchádza na púšť. Zakúša tu samotu i diablove pokušenia. 
No hlavný dôvod a náplň dáva tomuto času hlboké spojenie s Otcom. Na 
začiatku pôstneho obdobia sú �eto témy pre veriacich výzvou vytvárať 
si chvíle �cha, samoty a rozhodnúť sa pre pokánie, obrátenie a obnovu 
života. 

 Treba sa posilniť skúškami, sprevádzajúcimi 
putovanie púšťou, čeliť úkladom nepriateľa, ktorý by 
nás chcel zastaviť, vrátiť späť alebo zahubiť. Nestačí 
sa rozhodnúť len raz, treba sa rozhodovať stále znova. 
Ježiš tu zakúša našu ohrozenosť zlom a smrťou, Boh 
je tu solidárny s našim zápasom života v slobode.



 Pane, keď som hladný, pošli mi niekoho kto 
sa potrebuje najesť.
 Pane, keď som smädný, pošli mi niekoho, kto 
potrebuje vodu.
 Pane, keď mi je zima, pošli mi nikoho, kto sa 
potrebuje zohriať.
 Pane, keď trpím, pošli mi niekoho, kto 
potrebuje potešiť.
 Pane, keď mi je ťažký môj kríž, pomôž mi 
niesť kríž inému.
 Pane, keď som chudobný, pošli mi niekoho, 
kto je v núdzi.
 Pane, keď nemám čas, pošli mi niekoho, 
komu sa treba venovať.
 Pane, keď strácam odvahu, pošli mi niekoho, 
koho treba povzbudiť.
 Pane, keď potrebujem, aby ma niekto 
pochopil, pošli niekoho, kto hľadá  pochopenie 
u mňa. 
 Pane, keď budem chcieť, aby sa niekto 
o mňa postaral, pošli niekoho o koho sa treba 
postarať.
 Pane, keď myslím na seba obráť moje 
myšlienky na druhého.



1. PÔSTNY TŹŽDEŇ myslava baška

Pondelok
22. 2.

Sviatok Katedry sv. Petra
úmysel kňaza ---

Utorok
23. 2.
Féria

† Mária ---

Streda
24. 2.
Féria

† Irena Balintová ---

Štvrtok
25. 2.
Féria

† z Bohuznámej rodiny ---

Piatok
26. 2.
Féria

† Terézia, Imrich ---

Sobota
27. 2.
Féria

† Ján (1. výr.) ---

Nedeľa
28. 2.

DRUHÁ
PÔSTNA NEDEĽA

 ZBP Juraj (91 r.) ---

Prehľad liturgických slávení na budúci týždeň

Všetky úmysly svätých omší budú odslúžené 
bez účasti veriacich vo farskom kostole 

sv. Bartolomeja v Myslave.


