
 Obrátenie a prijatie Ježiša nikdy nie je 
len emocionálny výbuch či zážitok, ale hlboké 
rozhodnutie počúvať ho, aby on mohol pretvárať 
našu bytosť a aby ju mohol viesť. Aj keď posol-
stvo Ježiša oslovuje ľudí, mnohí mu kladú hrani-
ce. Nie je však možné vziať si od neho len to 
dobré a príjemné – pokoj a požehnanie – ,  
a zároveň odmietať nesenie kríža. Skutočne 
prijať jeho posolstvo znamená aj pripravenosť 
znášať odmietnutie sveta, tak ako ho znášal on, 
a byť mu poslušný, aj keby nás to malo stáť 
život.  
 Bohužiaľ, aj dnes sa mnohí ľudia odvo-
lávajú na Božiu milosť a hlásajú, že stačí obrátiť 
sa až niekedy v budúcnosti alebo postupne. 
Takým postojom popierajú, že je potrebné brať 
na seba kríž už teraz, bez odkladu, a skrze kríž 
denne „strácať“ svoj život. Títo ľudia nevolajú 
druhých k obráteniu, ale k nábožnému životu. 
Ide o prekrúcanie pravdy, že len skrze poznanie 
a prijatie Božieho slova môžeme mať večný 
život. Prijatie Ježiša nie je ničím iným, než sto-
tožnením sa s pravdou, ktorú on priniesol. Po-
tom už nie som ja vlastným meradlom pre seba. 
Už mi nejde o moje plány, ciele, predstavy  
o svete, o sebe a o Bohu, ale o realitu.  
 Grécke slovo pre obrátenie je metanoia, 
čo v preklade znamená: zmena myslenia. Prija-
tie Ježiša teda neznamená jednoducho veriť, že 
Ježiš žil, zomrel a vstal z mŕtvych. Je potrebné 
podriadiť svoj život všetkému, čo on hlásal. 
Nestačí raz zopakovať vopred napísanú alebo 
predriekanú modlitbu pod silným pocitovým 

vplyvom. Ježišovo volanie, láska a milosť,  
s ktorou sa obracal k ľuďom, sa dotkla aj colní-
ka Zacheja. Jeho zážitok stretnutia s Ježišom 
bol len začiatkom. Všetko, čo od Ježiša zakúsil, 
prinútilo ho k z mene a k činom – okamžite bol 
ochotný vzdať sa všetkého, čo dovtedy nebolo v 
jeho živote v zhode s Božou vôľou.  
 Evanjelium (gréc. euangelion) je 
„radostná zvesť“. Znamená to, že z Božej milos-
ti môžeme chodiť po ceste Ježiša, môžeme 
milovať čisto a ozajstne ako on a zakúšať s ním 
víťazstvo nad každým hriechom. Keď sa z toho 
radujeme, tak to prinesie ovocie aj v našom 
živote. Obrátenie je teda v živote človeka niečo 
viditeľné a zakúsiteľné. Ježišovo spasenie nás 
očistí od našich predošlých túžob k láske bez 
pokrytectva a dáva silu k tomu, aby sme sa mali 
radi horlivo a z čistého srdca. To je ovocie, kto-
ré sa nedá ani napodobniť, ani nejako sfalšovať 
a ktoré v nás môže vypestovať len jeho sila.  
 Hľadaj teda obrátenie, prijmi Ježiša a 
skrze neho Božiu lásku, aby si aj ty mohol vydať 
svedectvo ako apoštol Ján: „My vieme, že sme 
prešli zo smrti do života, lebo milujeme bra-
tov. Kto nemiluje, ostáva v smrti. Každý, kto 
nenávidí svojho brata, je vrah. A viete, že ani 
jeden vrah nemá v sebe večný život. Čo je 
láska, poznali sme z toho, že on položil za 
nás svoj život. Aj my sme povinní dávať 
život za bratov“ (1. Jánov list 3, 14-16). 

               
O. Andrzej Kucharski OSPPE 

      Slovo na úvod 
01. 03. 2015  –  14. 03. 2015 
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Svätý Kazimír 
  
 Len nedávno sme vstúpili do pôstneho 
obdobia, v rámci ktorého sa má človek zamýš-
ľať nad utrpením Ježiša Krista. Patrón ľudí 
v pokušeniach proti čistote, svätý Kazimír, veľmi 
často rozjímal nad utrpením Pána Ježiša 

a v duchu ho sprevádzal na krížovej ceste. Ten-
to svätec je úžasným vzorom pre kresťanov 
počas pôstu, pretože práve toto je čas hľadania 
pokoja a zblíženia sa s Pánom Ježišom.  
 Význam mena Kazimír je túžiaci po 
pokoji.Toto posolstvo napĺňal poľský princ po 
celý svoj život, aj keď bol krátky. Žil v úplnej 
utiahnutosti a tichosti uprostred hluku kráľov-
ského dvora. Delil sa s tým, čo mal. Nezane-
dbával chudobných a opustených. Netúžil po 
svetských veciach. Aj napriek naliehaniu svojej 
rodiny sa neoženil, ale zložil sľub panickej čisto-
ty. Oslabený častými pôstmi zomrel 4. marca 
1484 vo veku 25 rokov na tuberkulózu.  
 Na rakve má citát zo svojej obľúbenej 
hymny: „Omni die dic Mariae“, čo znamená: 
„Každú chvíľu spievaj Márii.“ Týmto len potvrdil 
svoju oddanosť a úctu, ktorou vzhliadal k Panne 
Márii. Sviatok sv. Kazimíra slávime 4. marca. 
Tento deň by mal byť pre nás symbolom ochu-
dobnenia, aby sme seba samých obohatili. Ak 
sa vydáme touto cestou, budeme nasledovať 
príklad tohto výnimočného svätca.   

Gabriela Holková  

     Požehnanie pochádza od Boha. On prvý 
požehnal ľudí, ktorých stvoril. Povedal dokonca 
viac: Požehnám ťa a ty budeš požehnaním.“ 
Ľudia, vedomí si dôležitosti Božieho požehna-
nia, zúfalo sa oň snažili. Jakub bojoval oň 
s anjelom hovoriac: „Nepustím ťa, kým ma ne-
požehnáš.“ 
     Hebrejské rodiny z poslušnosti k Bohu rozvi-
nuli tradíciu požehnávania detí. Nie je obme-
dzené iba na prvorodené. Každému dieťaťu v 
rodine sa dáva osobné, srdečné požehnanie. 
V starozákonnom zmysle malo obrovskú moc. 
Niekoho mohlo obklopiť Božou ochranou  
a obľúbenosťou. Bolo udeľované vždy,  keď 
niekto z členov rodiny odchádzal z domu. Rodi-
čovské požehnanie v Božom mene bolo neod-
volateľné a malo väčšiu moc než akákoľvek 
kliatba. Keď žehnal Boh, toto žehnanie nič ne-

bolo schopné zastaviť alebo zrušiť. Boh má 
posledné slovo v záležitosti týkajúcej sa nášho 
požehnania. 
     Starý zákon uvádza príklady udeľovania 
požehnania. Môžeme si ho želať nielen pre 
seba, ale taktiež podľa biblického vzoru požeh-
návať sa navzájom. Podľa Starého zákona 
požehnanie bolo vyjadrované konkrétnymi ele-
mentmi, úkonmi. 
     Jedným z nich je významný dotyk – polože-
nie ruky. Jakub požehnával Efraima a Manas-
sesa tak, že kládol ruky na ich hlavy. Dotyk 
vyjadruje niečo výnimočnejšie:  potvrdenie, 
uistenie (afirmáciu) a blízkosť. Môže to byť tiež 
položenie ruky na rameno, objatie, pritúlenie. 
     Ďalším prvkom sú vyslovené slová. Dotyk 
totiž nezahŕňa celý obsah požehnania. Prijatie 
(akceptácia) a ocenenie vyjadrené slovom je 

Medailónik svätých 

VÝZNAM TERMÍNU POŽEHNANIE VO SVÄTOM PÍSME – II. časť 



     Najznámejšou kajúcnou pobožnosťou, ktorú 
sa modlíme najmä v pôstnom období, je pobož-
nosť krížovej cesty. Táto pobožnosť sa koná na 
pamiatku umučenia Ježiša Krista. Je to pobož-
nosť, v ktorej pri 14 zastaveniach rozjímame  
o bolestiach Pána Ježiša. Pôvod tejto pobož-
nosti pochádza z prvých časov rádu sv. Františ-
ka, preto až donedávna (ešte v polovici 20. 
storočia) bolo privilégiom františkánov zriaďovať 
a posviacať krížové cesty v kostoloch aj v príro-
de.  
     K tejto pobožnosti boli od prvopočiatku pripo-
jené hojné odpustky. Pôvodné doklady o rozsa-
hu odpustkov sa časom stratili, takže pápež 
Pius XI. ich v r. 1931 ustálil nanovo a v súčas-
nosti sú upravené Svätou stolicou tak, ako ich 

poznáme. Podstatnou podmienkou na dosiah-
nutie odpustkov je rozjímanie o umučení Pána  
a podľa možnosti pohyb od zastavenia k zasta-
veniu. Pri spoločnom slávení ju vedie obyčajne 
kňaz, spolu s miništrantmi a zástupcami veria-
cich.   
     Pobožnosť krížovej cesty možno konať aj 
súkromne, takže sa ju môžu modliť a získať 
odpustky aj chorí, nevládni, doma či v nemocnici 
ležiaci ľudia. Ústna modlitba nie je nutná, pod-
statou je po pomodlení tých 14 zastavení aspoň 
štvrťhodinka úprimného rozjímania o bolestiach 
Pána Ježiša. Ako jednu z možností predkladá-
me túto modlitbu krížovej cesty pre súkrom-
nú pobožnosť: 
 

ďalším krokom udelenia požehnania. Slovami 
môžeme vyjadriť prijatie alebo lásku, ale slova-
mi môžeme človeka tiež odmietnuť a zničiť. 
Keď Jakub požehnal Efraima a Manassesa, 
povedal: „Boh  nech ti urobí ako Efraimovi  
a Manassesovi.“ 
     Vyjadrenie uznania hodnoty osoby je ďalším 
prejavom požehnania. Naše slová a činy majú 
vyjadrovať úctu k tomu, koho žehnáme, a to 
kvôli jeho hodnote ako osoby. Vo Svätom pís-
me uznanie sa zakladá na tom, kým je kto vďa-
ka Božej milosti, a nie na tom, aké má úspechy. 
Identita človeka má väčší význam než jeho 
konanie. Jakub žehnal Efraima a Manassesa 
slovami: „Nech v nich ďalej trvá moje meno i 
meno mojich otcov Abraháma a Izáka a nech 
rastú a množia sa na zemi.“ Ich hodnota bola 
stanovená nie tým, čo dosiahli oni, ale kvôli 
faktu, kým boli ich otcovia. To od otcov začína 
pre budúce pokolenia odkaz žehnania. 
     Ďalším prvkom je vytyčovanie výnimočnej 
budúcnosti. U tých, ktorých milujeme, môžeme 
posilniť pocit bezpečnosti, spoliehajúc sa na 
Božie prísľuby. Sľuby spojené s vierou vzbu-
dzujú nádej, že Boh im bude žehnať, chrániť ich 
a usmerňovať ich životy. Jakub načrtol pred 
Manassesom a Efraimom nádhernú budúcnosť: 
budú požehnaní Bohom a stanú sa veľkým 
národom. 

     Veľmi dôležitým prvkom je aktívne zapoje-
nie. To si od nas vyžaduje, aby sme vytrvali v 
postoji žehnania napriek sklamaniam, s ktorými 
sa môžeme stretávať aj od osôb, ktoré žehná-
me. Slová spojené s dotykom nevyjadrujú úplné 
požehnanie. Každý úmysel udeliť požehnanie 
vyžaduje od nás, aby sme prebývali v modlitbe 
pred Bohom, pretože iba On je darcom a pô-
vodcom požehnania a poskytuje ochranu. 
     Keď vyslovujeme niekomu želanie Božieho 
požehnania, majme na pamäti, že Boh nás 
povolal, aby sme sa navzájom žehnali: 
„Žehnajte, lebo ste povolaní, aby ste dostali 
dedičstvo požehnania.“ Nehovorme teda tie 
slová ľahkovážne, dávajme im patričnú váhu. 
Zaujmime  správny postoj, vedomí si moci Bo-
žieho požehnania.  
     Uisťujme, akceptujme, vyjadrujme úctu a 
lásku, vnášajme útechu a povzbudenie. Nielen 
počas sviatkov, narodenín, svadby, ale každý 
deň. 
     Boh prikázal otcom, aby nad svojimi deťmi 
ohlasovali a prorocky proklamovali to, v čo verí-
me a čo očakávame. V modlitbe môžeme vidieť 
očami viery, kým sa dieťa môže stať v Bohu, 
ako môže prekvitať, a práve toto máme nad 
ním prorocky ohlasovať. To je hlásanie požeh-
nania. 
                             O. Andrzej Kucharski OSPPE  
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Prípravná modlitba 
 

 Milostivý Spasiteľu, Kriste Ježišu! S poníženým srdcom sa klaniame tebe, nášmu Pánu 
a Bohu. Oplakávame svoje hriechy, lebo sme nimi urazili tvoju lásky najhodnejšiu dobrotu. Chce-
me vykonať pobožnosť Krížovej cesty na odpustenie všetkých hriechov a na získanie odpustkov, 
ktoré sú tejto pobožnosti udelené, pre seba i pre duše v očistci podľa tvojej najsvätejšej vôle. Ježi-
šu, Pane a Bože náš, milostivo vyslyš naše prosby. Ty všetko môžeš, ty žiješ a kraľuješ na veky 
vekov. Amen. 
 

I. Pán Ježiš na smrť odsúdený 
 

 Rozjímaj, ako Pilát na smrť odsúdil Krista, ktorý pokorne prijíma výrok smrti, aby od nás 
odstránil výrok večného zatratenia. 
 Láskavý Ježišu, ktorý si z lásky ku mne podstúpil bolestnú a potupnú smrť na kríži, daj, 
aby som svoje hriechy, príčinu tvojej smrti, opravdivo poznal, zo srdca oľutoval, a tak od večného 
zatratenia v deň súdny oslobodený bol. 
 

II. Pán Ježiš berie kríž na svoje plecia 
 

 Spomeň si, ako ochotne kladie Kristus na svoje plecia kríž, tvojimi hriechmi obťažený, len 
aby posvätil a uľahčil kríže tvoje. 
 Drahý Ježišu, ktorý si pre mňa vzal na seba ťažký kríž, daj, aby som i ja z lásky k tebe kríž 
trápenia prijímal a s poníženým srdcom ho niesol ako ťarchu svojich hriechov. 
 

III. Pán Ježiš prvý raz padá pod krížom   
 

 Uvažuj: Nemilosrdne zbičovaný a tŕním korunovaný Ježiš je už zoslabnutý a cestou padá 
na zem pod ťarchou kríža. 
 Nevinný Ježišu, ktorý si ťažký kríž – ťarchu mojich hriechov niesol a pod ním klesol, vrúc-
ne ťa prosím, pre zásluhy tohto pádu chráň ma od každého hriešneho pádu, aby som novými 
hriechmi tvoje rany nerozmnožoval. 
 

IV. Pán Ježiš sa stretá so svojou matkou 
 

 Rozmýšľaj, aký bolestný cit prenikol srdcom Panny Márie, keď zazrela svojho Syna, Pána 
a Boha, tak poníženého, a ako bolestne sa zarmútilo srdce Ježišovo, keď zbadal svoju matku, 
plnú bolesti a zármutku. 
 Pane Ježišu, skrze toto bolestné stretnutie ťa prosím, zapáľ v mojom srdci opravdivú lásku 
k tvojej najsvätejšej matke. A ty, Matka Božia, vypros mi u svojho Syna, aby v mojom srdci nikdy 
nevyhasla pamiatka jeho umučenia. 
 

V. Šimon Cyrénsky pomáha Pánu Ježišovi kríž niesť 
 

 Predstav si, ako musel byť Pán Ježiš na bolestnej ceste veľmi oslabnutý, keď Židia prinútili 
Šimona z Cyrény, aby mu pomohol niesť kríž, žeby nezomrel skôr, ako ho ukrižujú. 
 Unavený Ježišu, ktorý si sa pre mňa stal nevládnym a slabým, pre tvoju lásku ťa prosím, 
daj, aby som ti aj ja pomohol niesť kríž tým, že všetky ťarchy života budem znášať s kresťanskou 
trpezlivosťou. 
 

VI. Veronika podáva Pánu Ježišovi ručník 
 

 Pomysli si len, ako si Pán Ježiš utiera krvou zaliatu tvár ručníkom, čo mu podala Veronika, 
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na ktorý jej krvou odtlačil svoju svätú tvár. 
 Milovaný Ježišu, ktorý si láskavú službu Veroniky krvavým odtlačkom svojej svätej tváre 
odmenil, pokorne ťa prosím, hlboko do mojej duše vtlač svoje umučenie, aby som naň nikdy neza-
budol.   
 

VII. Pán Ježiš druhý raz padá pod krížom 
 

 Pri druhom Ježišovom páde uvažuj o jeho bolestiach, ktoré ty obnovuješ novými hriechmi 
viac, ako ich obnovil druhý pád pod krížom. 
 Milostivý Ježišu, veľa ráz si mi už odpustil a, žiaľ, ja som ťa znovu urazil. Pre zásluhy tohto 
druhého padnutia ťa prosím, posilni ma, aby som v tvojej milosti zotrval a do predošlých hriechov 
viac neupadol. 
 

VIII. Pán Ježiš napomína plačúce ženy 
 

 Rozjímaj nad tým, ako vraví Pán Ježiš ženám: Neplačte nado mnou, ale sami nad sebou 
a nad svojimi dietkami. Uč sa od svojho Pána, že máš radšej oplakávať svoje viny, ako trúchliť 
nad jeho mukami, ktorých príčinou si ty sám. 
 Najbolestnejší Ježišu, dožič mi milosti, aby som sa pri pohľade na tvoje muky rozpamätal 
na svoje hriechy a ľútostnými slzami ich oplakal.  
 

IX. Pán Ježiš tretí raz padá pod krížom 
 

 Nábožne uvažuj, ako Pán Ježiš vždy viac stráca silu a pri vrchole Kalvárie pod ťarchou 
kríža tretí raz na zem padá, čoho príčinou je tvoja krehkosť a nestálosť v dobrom. 
 Ó, Ježišu, nevyčerpateľný prameň všetkých milostí, len pre mňa si tak zoslabol. Posilni ma 
v mojej slabosti, aby som všetky pokušenia premohol, hriešnym príležitostiam sa vyhýbal, 
v konaní dobrého nikdy neustával a mravný až do smrti zotrval. 
 

X. Pánu Ježišovi šaty zvliekajú 
 

 Rozjímaj: Koniec cesty pod krížom; násilne a nehanebne strhali rúcho zo svätého tela. 
Zaschnuté rany sú rozodraté a bolesti obnovené. 
 Najčistejší Ježišu, ktorý si pre hriešne žiadosti nášho tela a pre naše hriechy nečistoty 
musel zniesť také bolestné a necudné strhanie tvojich šiat, daj mi tej milosti, aby som všetky ha-
nebné myšlienky a žiadosti premohol a čistý i mierny život až do smrti viedol.  
 

XI. Pána Ježiša na kríž pribíjajú 
 

 Súcitne uvažuj o Ježišových nevýslovných bolestiach, ktoré cítil, keď jeho ranami pokryté 
telo vystreli na kríž a železnými klincami naň pribili. 
 Ukrižovaný Ježišu, muky ukrižovania za moje hriechy len z lásky ku mne si znášal. Naplň 
moje srdce odporom k hriechom a láskou k tebe, aby som sebazapieraním sám seba ukrižoval 
a všetky protivenstvá teba milujúc trpezlivo znášal. 
XII. Pán Ježiš na kríži zomiera 
 

 Poď a pozeraj sa na Pána Ježiša: na kríži vyzdvihnutý, medzi nebom a zemou tri hodiny 
visí v mori múk a bolestí; svoju dušu Otcovi odovzdáva, hlavu nakláňa a za nás zomiera. 
 Ukrižovaný Ježišu, ktorý si takou trpkou smrťou zomrel, len aby si moju smrť osladil a mne 
večný život zaistil, daj, aby som len tebe žil a po smrti, ktorú ako trest za hriechy vďačne prijmem, 
do večného spasenia sa dostal.   
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PO  FARSKOM PLESE  

     14. február. V liturgickom kalendári je to 
sviatok sv. Cyrila a sv. Metoda, patrónov Euró-
py, hoci na Slovensku sviatok týchto slovan-
ských vierozvestov slávime 5. júla aj ako štátny 
sviatok. Mnohým sa však tento deň spája, podľa 
občianskeho kalendára, so sviatkom sv. Valen-
tína. No tohto roku to bol v našej farnosti ešte o 
čosi výnimočnejší deň. Dlho spomínaná udalosť 
– FARSKÝ PLES. Očakávania obrovské. Prí-
pravy vrcholili. V každom rástlo napätie, ako 
táto noc dopadne. Je týždeň pred začiatkom 

Veľkého pôstu. A nastal deň D... 
     Odbilo 6 hodín večer. Najprv svätá omša. 
Nielen preto, že tak sa to patrí! No a po sv. omši 
oficiálne otvorenie, privítanie, požehnanie jedál 
vdp. farárom o. Rastislavom. Každý si mohol 
všimnúť a obdivovať precízne vyzdobenú sálu 
KKD, kde všetko dokonale ladilo a malo svoje 
miesto. Po predjedle a hlavnom jedle už nasle-
dovala voľná zábava. DJ-ov vystriedala „živá 
hudba“. Bola to farská kapela, ktorá zahrala 
niekoľko ľudoviek. Svojím programom nám 

 

XIII. Pána Ježiša z kríža skladajú 
 

 Medituj nad tým, ako Nikodém a Jozef Arimatejský zložili z kríža Ježišov telo a položili ho 
do lona Panny Márie, ktorá ho plná bolesti drží v náručí a s láskou objíma. 
 Bolestná Matka Božia, ktorá v lone držíš  mŕtve telo Toho, ktorý za mňa zomrel, pre bolesť 
tvojho srdca ťa prosím, vezmi aj mňa na svoje materinské ruky, aby som v živote i po smrti pod 
tvojou ochranou ostal a tak dosiahol spásu svojej duše. 
 

XIV. Pána Ježiša pochovávajú 
 

 Pamätaj na to, ako učeníci vo svätej bázni a s úctou položili Ježišovo telo do skalného 
hrobu, v ktorom odpočívalo do tretieho dňa. 
 Najláskavejší Ježišu, vzdávam ti vďaky za všetky bolesti, ktoré si pre nás vytrpel, a pre 
dôstojné pochovanie tvojho tela ťa prosím, udeľ milostivo, aby som ťa v Oltárnej sviatosti so sluš-
nou prípravou čím častejšie do čistého srdca prijímal, a tak sebe slávne zmŕtvychvstanie zabezpe-
čil. 
 

Záverečná modlitba 
 Milostivý a milosrdný Ježišu, tvojej nekonečnej velebnosti obetujeme túto pobožnosť krížo-
vej cesty ako poďakovanie za nevýslovné bolesti a tvoju prehorkú smrť na dosiahnutie odpustenia 
hriechov, zaslúžených trestov a vyslobodenie duší z očistca. Ježišu, môj Spasiteľ a Vykupiteľ, 
nedopusť, aby tvoja svätá krv bola za nás nadarmo vyliata a cena tvojej smrti pre nás stratená. 
Spravuj nás tu na zemi a mocou tvojho umučenia voveď nás do večného života, kde ťa chceme 
s Otcom i Duchom Svätým chváliť a zvelebovať na veky vekov. Amen.   

Vydané františkánmi v Trnave r. 1947  

Úmysly Apoštolátu modlitby na marec 

Všeobecný: Aby sa všetci, čo pracujú vo vede a výskume, dávali do služby pre celost-              
                        ný rozvoj ľudskej osoby. 

Evanjelizačný:  Aby bol stále viac uznávaný osobitný prínos ženy pre život Cirkvi. 

Úmysel KBS: Aby sme sa rozjímaním a utrpení a smrti Pána Ježiša a dobrou spoveďou                            
                         čo najlepšie pripravili na slávenie Veľkej noci. 



Spytovanie svedomia: 
2. krok: Spomeňte si, za čo z uplynulého dňa ste vďační. Aj za maličkosti.   
Pripomeňte si ich a „vychutnajte“ ich ešte raz.  
Potom vyjadrite Bohu svoju vďačnosť.             James Martin SJ       

S l o v o  d o  s v e d o m i a  

Bdejte a modlite sa . . .  
            „Pozri, čo pôsobí pôst! Uzdravuje choroby, očisťuje organizmus, zaháňa zlých duchov, 
odháňa zvrátené myšlienky, mysli dodáva väčšiu jasnosť, očisťuje aj posväcuje srdce a človeka 
vedie pred Boží tón. Pôst je veľkou silou a vedie k veľkým úspechom“ (Sv. Atanáz). 
             V pôstnom období, kedy máme príležitosť zastaviť sa, zamyslieť sa nad svojím vzťahom  
k Bohu, môžeme počas 40-tich dní premýšľať o vzácnych odkazoch pre nás, ktoré nachádzame 
vo Svätom písme. Predložené vety vychádzajú z evanjelia na každý deň pôstu v tomto roku. 
 

15.  pôstny deň: Boh tak miloval svet, že dal svojho jednorodeného Syna; každý kto  
  v neho verí, má večný život. 
16.  pôstny deň: Vstanem, pôjdem k svojmu otcovi a poviem mu: Otče zhrešil som  
  proti nebu i voči tebe.  
17.  pôstny deň: Spolieham sa na Pána, spolieham sa na jeho slovo; lebo u Pána  
  je milosrdenstvo a hojné vykúpenie. 
18.  pôstny deň: Obráťte sa ku mne celým svojím srdcom, hovorí Pán; veď ja som  
  dobrotivý a  milosrdný. 
19.  pôstny deň: Tvoje slová, Pane, sú Duch a život. Ty máš slová večného života. 
20.  pôstny deň: Obráťte sa ku mne celým svojim srdcom, hovorí Pán; veď ja som  
  dobrotivý a  milosrdný. 
21.  pôstny deň: Robte pokánie, hovorí Pán; priblížilo sa nebeské kráľovstvo.  
22.  pôstny deň: Nezatvrdzujte dnes svoje srdcia, ale počúvajte Pánov hlas. 
23.  pôstny deň: Milujte dobro, a nie zlo; budete žiť a Pán bude s vami. 
24.  pôstny deň: Bože, stvor vo mne srdce čisté; navráť mi radosť z tvojej spásy. 
25.  pôstny deň: Ja som vzkriesenie a život, hovorí Pán; kto verí vo mňa, neumrie  
  naveky. 
26.  pôstny deň: Blažení tí, čo bývajú v tvojom dome, Pane, a bez prestania ťa velebia. 
27.  pôstny deň: Blahoslavení sú tí, čo zachovávajú Božie slovo v dobrom a šľachetnom  
  srdci a s  vytrvalosťou prinášajú úrodu. 

 

Dobrotivý Otče, sprevádzaj svojou pomocou naše kroky na ceste pokánia, aby naše skutky, pre 
ktoré sa rozhodneme, vychádzali z úprimného srdca.                       (Pokračovanie v ďalšom čísle.) 
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večer spríjemnili aj mažoretky a folklórny súbor 
Lipovec. Neskôr sa prítomní mali možnosť ob-
čerstviť pri bohato obložených švédskych sto-
loch. Nechýbala ani tombola. Bolo rozdaných 
približne 60 cien. Ľudia sa zabávali do skorého 
rána, a mnohým sa ani o takom čase nechcelo 
odísť. 
     Ja ako účastník som si všímala spokojnosť 

na tvárach ľudí, ktorí sa hodiny a hodiny doká-
zali bez prestávky zabávať. Dúfam, že o rok 
bude minimálne taká dobrá zábava ako tohto 
roku. Myslím, že sme veľmi pekne ukončili Cez-
ročné obdobie a s radosťou v srdciach a dobrý-
mi úmyslami vstúpili do obdobia pôstu.     
 

    Erika Kušnírová  



Dňa 27. februára oslávil o. Kazimír Kogut OSPPE, kaplán, svoje narodeniny.  
Drahý o. Kazimír, pri tejto príležitosti Vám chceme z úprimného srdca zablahoželať  
a poďakovať za pastoráciu medzi nami. Do ďalších rokov Vašej kňazskej služby  

Vám vyprosujeme hojnosť Božích milostí, plnosť darov Ducha Svätého  
a od Matky Božej Vranovskej neustálu ochranu.  

V modlitbách Vám k tomu vyprosujeme pevné zdravie a Božie požehnanie.  
Ďakujeme Pánu Bohu, že Vás tu medzi sebou máme.  

Vďační veriaci z farnosti Vranov – Sever.  

Z  f a r s k e j  m a t r i k y  

Informačný bulletin 
Vydáva Rímskokatolícky farský úrad Narodenia Panny Márie Vranov nad Topľou, Mariánske námestie 1496/127. 

Určené pre vnútornú potrebu farnosti. 
Jazyková úprava: Juliana Melková.  

Príspevky, návrhy, podnety na: aib@bazilikavranov.sk 

Farba liturgického rúcha: fialová 
1. 03. – Ne: 2. NEDEĽA V PÔSTNOM OBDOBÍ 
2. 03. – Po: Sv. Anežka Česká 
4. 03. – St: Sv. Kazimír; spomienka 
5. 03. – Št: Prvý štvrtok v mesiaci – Deň modlitieb za duchovné povolania 
6. 03. – Pi: Prvý piatok v mesiaci 
7. 03. – So: Prvá sobota v mesiaci  
           Sv. Perpetua a sv. Felicita, mučenice; spomienka 
8. 03. – Ne: 3. NEDEĽA V PÔSTNOM OBDOBÍ 
                    Sv. Ján z Boha, rehoľník – spomienka sa tohto roku neslávi  

K a l e n d á r i u m  p r i p o m í n a  

N i e k t o r é  p am ä t n é  d n i   

29. februára 1992 – bol v Prešove vysvätený za biskupa preosvietený vladyka 
   Milan Chautur CSsR, košický gréckokatolícky eparcha. 
2. marca 1876 – narodil sa v Ríme pápež Pius XII., vl. m. Eugenio Pacelli, 267. 
   nástupca sv. Petra. 
4. marca 1979 – Sv. Otec Ján Pavol II. vyhlasuje svoju prvú encykliku Redem-
   ptor hominis. 
11. marca 1962 – zomrel biskup Mons. Jozef Čársky, košický apoštolský admi-
   nistrátor. 
13. marca – druhé výročie zvolenia Sv. Otca Františka (2013). 
14. marca 1937 – pápež Pius XI. protestoval proti nacistickému Nemecku ency-
   klikou Mit brennender Sorge. 

KRSTY  
Nina Šofranková, Pavol Gedor, Viktor Goroľ, Adriána Goroľová a Marcel Gorol 


