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Modlitba mení ľudí 
a ľudia menia svet. 

A. Schweitzer 
 

Môžem nespať, môžem 
nejesť, ale nemôžem byť 

bez modlitby. 
sv. Páter Pio 

 

Deň bez modlitby je 
ako obloha bez slnka, 

ako záhrada bez kvetov. 
sv. Ján XXIII. 

 

Milovať znamená  
dať všetko a pridať  

seba samého. 
sv. Terézia z Lisieux 

 

Dajte mi ľudí modlitby. 
Tí dokážu robiť čokoľvek. 

sv. Vincent de Paul  
 

Kto sa modlí, 
nezotrvá dlho v hriechu. 

Pretože buď zanechá 
modlitbu, alebo hriech, 
lebo modlitba a hriech 

nemôžu byť vedľa seba.  
sv. Terézia z Avily 

 

Chudobu sme stvorili my,  
nie Boh, ja a ty – našim 

sebectvom. 
sv. Terézia z Kalkaty 

 

Všetko je márnosť, 
čo nie je pre večnosť. 

sv. František Saleský 
 

Ak chceš získať  
Božie milosrdenstvo,  
buď sám milosrdný.  

sv. Augustín. 
 

Pýcha zmenila anjelov  
na diablov; pokora robí  

z ľudí anjelov.  
sv. Augustín. 

 

Modlitba robí 
z nemožného možné 

a z ťažkého ľahké. 
sv. Ján Zlatoústy 

 

Koľko pôstom vezmeš telu, 
toľko sily pridáš duši. 

sv. Bazil Veľký 
 

Pôst tela  
je pokrmom pre dušu. 

sv. Ján Zlatoústy 
 

Čo pomôže pôst tela, 
keď duša je naplnená 
mnohorakým zlom. 

Bazil Veľký 
 

Čo videl Ježiš na chudobe,  
že ju tak miloval a dal jej 

prednosť pred bohatstvom? 
Buď sa mýli Ježiš Kristus; 

alebo sa mýli svet. 
sv. Bernard z Clairvaux 

 

Modlitba, 
pôst a milosrdenstvo 
musia ísť vždy spolu. 

P. Rosso 
 

Pôst je časom 
vnútorného upratovania  

a kontroly „kormidla“  
v smerovaní života. 

 

Pokánie je jednou 
z najsilnejších foriem 

vyjadrenia našej slobody.  
R. Guardini 

 

Nenazývajte zábavou deň, 
ktorý zanecháva v srdci 

výčitky a strach 
pred Božím súdom. 

sv. Ján Bosco 
 

Dávam bez počítania,  
lebo som si istá,  

že kto miluje, nepočíta.  
sv. Terézia z Lisieux 

 

Netúžte veľmi po tom,  
čo nemáte a nemilujte  

veľmi čo máte. 
sv. František Saleský 

 

Každý človek 
je pre mňa Kristus. 

sv. Terézia z Kalkaty 

Príde však čas, keď im ženícha vezmú  
a vtedy v ten deň sa budú postiť. Mk 2,20 

 

Zmyslom pôstu je vzdať sa všetkého, čo by nám 
bránilo v úzkom spoločenstve s Bohom. Učeníci 
žili v priamom kontakte s Kristom (ženíchom), 
preto nebolo treba, aby sa postili. Keď od nich 
odíde, budú sa postiť aj oni, pretože tým ukážu, 
že im veľmi záleží na priateľstve s Kristom a sú 
ochotní sa preňho všetkého vzdať. Zrieknuť sa 
jedla je len vonkajším prejavom toho, čo sa má 
odohrávať vo vnútri. Keď Ježiš príde druhýkrát 
na túto zem, potom pôst prestane mať zmysel. 
Budeme mať s Ježišom neustále spoločenstvo,  
a nebude už potrebné pôstom zápasiť o jeho 
prítomnosť. Nezostane nič, čoho by sme sa mali 
vzdať. Budeme sa tešiť z priameho priateľstva 
s ním. V medziobdobí musíme nasadiť všetky 
sily na nasledovanie Krista. Treba odstrániť 
prekážky a byť stále naladený na duchovnú 
frekvenciu. Na to slúži okrem iného aj pôst. Nie 
je to prostriedok na predvádzanie zbožnosti.  
Je to niečo, čo nás pokoruje a uschopňuje na 
službu Bohu. Záleží ti na osobnom vzťahu  
s Kristom? Si ochotný vzdať sa všetkého, čo ti 
bráni nasledovať ho celým srdcom? Bože, daj, 
nech pre mňa nie je nič dôležitejšie než Ty sám.  

 

Pôst mi odkrýva, kto 
som. Ukazuje mi moje 
ohrozenia a naznačuje, 
kde začať s bojom. Na 
púšti nás Boh skúša, 

aby vyšlo najavo 
zmýšľanie našich sŕdc. 

Anselm Grün 
 

Modlitbou môžeme 
získať každé dobro 
a byť oslobodený 
od každého zla. 

sv. Alfonz 

 

Pôst očisťuje rozum, 
dvíha zmysly, 

podrobuje telo duchu, 
srdce robí skrúšeným  

a poníženým, odďaľuje 
to, čo podnecuje 

žiadostivosť, hasí oheň 
vášní a zapaľuje 
plameň čistoty. 
sv. František z Paoly 

 

Dobre vie žiť, kto sa 
vie dobre modliť.  

sv. Augustín 



  

1. Fašiangová zmierna poklona bude v utorok 25.2. pred Popolcovou stredou. Môžeme pri nej získať 
úplné odpustky. Oltárna sviatosť bude vyložená od 14:00 do 17:00 s ukončením po večernej sv. omši.  

2. Jarná zbierka na Charitu sa koná 1.3. na prvú pôstnu nedeľu vo všetkých chrámoch na Slovensku. Aj my 
v našich farnostiach môžeme podporiť činnosť a služby Arcidiecéznej charity. Pápež František v homílii 
na Svetový deň chudobných hovorí: „Chudobný, ktorý odo mňa žiada lásku, ma privádza rovno k Bohu“. 
V duchu tejto myšlienky prosíme o skutok lásky voči chudobným, núdznym, trpiacim a chorým. Počas 
uplynulého roka 550 zamestnancov Arcidiecéznej charity Košice pomáhalo v zariadeniach a službách 
vyše 4500 rodinám alebo jednotlivcom v ťažkej životnej situácii. To všetko aj za prispenia vašich darov. 

3. Popolcová streda 26.2. je dňom prísneho pôstu a zdržovania sa mäsitého pokrmu, ktoré nemožno 
nahradiť iným skutkom kajúcnosti. V tento deň sme na znak vnútornej kajúcnosti značení vonkajším 
znakom pokánia – popolom. Popolcová streda a Veľký piatok sú dva najväčšie pôstne dni v Cirkvi. 
Popolcovou stredom začíname prežívať štyridsaťdňové pôstne obdobie, v ktorom sme pozvaní s novou 
horlivosťou uskutočňovať skutky nábožnosti, odriekania a pôstu i milosrdnej lásky voči našim blížnym. 

4. Pobožnosti krížovej cesty budú počas pôstu v našom kostole každý piatok pred večernou svätou omšou 
o 17:15 a v nedeľu popoludní o 14:30 (bez pôstnej kázne). Pri týchto pobožnostiach môžeme získať 
úplné odpustky. Na ich získanie je potrebné splniť Cirkvou predpísané podmienky (hlavne sv. spoveď). 

5. Pôstna krabička pre Afriku 2020: Slovenská katolícka charita už 9. rok organizuje zbierku na pomoc 
ľuďom, a hlavne deťom v Afrike, ktoré trpia chorobami, podvýživou a vylúčením na okraj spoločnosti. 
V roku 2019 bol výnos zbierky 305 709 €. Pôstnu krabičku si môžete vziať do rodín – je v sakristii. 
V obálke je brožúrka s informáciami o podpore projektov, skúsenosti dobrovoľníkov, adopcia na diaľku. 
Aj v našom kostole označíme jednu pokladničku ako pôstnu krabičku. Po skončení pôstu odošleme 
vyzbierané peniaze na účet Charity, aby mohla aj ďalej pomáhať. Info: www.charita.sk/postnakrabicka/. 

6. Do zbierky na obnovu nášho kostola ste prispeli milodarom a spolu sa vyzberalo 4 815 eur. Ďakujeme.   
7. Najbližšia krstná náuka je v piatok 28.2. pre tých, ktorí ju potrebujú absolvovať. Prihláste sa v kancelárii.  
8. Zariadenie Barlička: udeľovať pomazanie chorých v tomto zariadení budeme 6.3. na prvý piatok o 9:00. 
9. Jarné kántrové dni sú v prvom pôstnom týždni. Obsahom je príprava na pokánie a na sviatosť zmierenia 

i činorodá láska k blížnemu. Kántrové dni sú rozčlenené do 4. ročných období - jarné, letné, jesenné a 
zimné. Záväzný je jeden z troch dní – streda, piatok alebo sobota. Konferencia biskupov Slovenska (KBS) 
určuje čas a obsah kántrových dní. Pôvod kántrových dní siaha do prvých storočí kresťanstva. Kým v 
minulosti boli časom pôstu, v súčasnosti nepatria medzi predpísané dni pokánia. Prísny pôst je pre nás 
záväzný len na Veľký piatok a na Popolcovú stredu. V ostatné piatky sa máme zdržať jedenia mäsa alebo 
vykonať iný náhradný skutok. Kántrové dni sú pre nás príležitosťou na štvrťročnú duchovnú obnovu. Na 
naplnenie kántrových dní si môžeme vybrať skutok pokánia, dobročinnej lásky, modlitbu, almužnu, ale 
aj dobrovoľný pôst a to nielen od mäsa. Je dobré, keď v týchto dňoch prichádzame aj na svätú omšu.  

10. Legenda o zakliatom meste: úspešnú muzikálovú rozprávku s duchovným posolstvom máte možnosť 
vidieť 6.3.2020 (piatok) v Prešovskom divadle Jonáša Záborského o 18:00. Viac na www.ad1divadlo.sk.   

VYHLÁSENIE  SLOVENSKÝCH  BISKUPOV  K  PARLAMENTNÝM  VOĽBÁM  2020 
Pred parlamentnými voľbami sa mnohí pýtajú koho voliť. Niektorí pochybujú, či má vôbec význam 

ísť voliť. Aj keď Cirkev do kampane nevstupuje, k účasti na voľbách jednoznačne povzbudzuje. Určite má 
význam ísť voliť a určite je možné si vybrať. Hoci nedávame odporúčania ku konkrétnym stranám, prosíme 
všetkých, aby sa pred voľbami oboznámili s programom, ktorý jednotlivé strany ponúkajú. Politické ciele 
strán vždy konfrontujme s hodnotami evanjelia. Poďme voliť, a ako veriaci ľudia sa rozhodnime s veľkou 
dávkou zodpovednosti! Nenechajme sa strhnúť heslami, ktoré hrajú na emócie. Odolajme sloganom, ktoré 
vyvolávajú pocity ohrozenia. Zachovajme si pokoj a zdravý rozum. Na tých, ktorí podnecujú nepriateľstvo, 
si dajme pozor. Rýchle a radikálne riešenia sú príťažlivé, no reálny život je zložitejší. Sme pútnici a cesta je 
náročná. Do cieľa však nevedú skratky, ale vytrvalosť. Ak chceme lepšie Slovensko, potrebujeme 
konštruktívne prístupy, ktoré majú skutočnú perspektívu. Sme znechutení z podvodov a korupcie.  
Z materiálnej, aj morálnej. Nestrácajme však nádej! Je vážnym zlom podvádzať, keď ide o majetok. Nemenej 
vážnym, keď ide o človeka, muža a ženu stvorených na Boží obraz. Neustúpme preto nepoctivosti, ani 
novým ideológiám. Správne rozhodnutie urobíme, keď budeme mať na zreteli Ježiša Krista a jeho celú 
pravdu. Tú nesmieme nikdy opustiť! Volebné rozhodnutie urobené vo svetle evanjelia a zdravého rozumu 
nám svedomie nikdy nebude vyčítať. Biskupi Slovenska sa za vás modlia, pozývajú všetkých k modlitbám za 
voľby a vyprosujú vám požehnanie i svetlo Ducha Svätého pre správne rozhodnutia. V Bratislave, 21.2.2020  

http://www.charita.sk/postnakrabicka/
http://www.ad1divadlo.sk/


  

24.2. PONDELOK                   

6:15 Za uzdravenie a oslobodenie pre Petra 

8:00 + Mária, Ján, Mária, Jozef 

18:00 K väčšej úcte Ducha Svätého 

25.2. UTOROK                          Fašiangová zmierna poklona 

6:15  pohrebná   + Brigita (pohreb 17.2.)  

 

8:00 ZBP bohuznámej rodiny 

18:00 + Eduard + z rod. Olejníková, Žecová 

26.2. POPOLCOVÁ STREDA                   deň prísneho pôstu 

6:15 ZBP Jozef – 50 r. života  

 

8:00 ZBP Anna – 70 r.ž. a rodina 

16:00 + Anna a + z rodiny 

18:00 ZBP Petry s rodinou 

27.2. ŠTVRTOK      

6:15 + Michal  

8:00 ZBP Mária, Anna, Agnesa 

18:00 + Veronika 

28.2. PIATOK            

6:15 + Marián – 1. výročie     

Krížová cesta 
17:15   

8:00 + Eduard, Serafína 

18:00 + Martin, Michal, Anna, Klára 

29.2. SOBOTA    

7:00 ZBP Jana s rodinou 

18:00 ZBP Adriana 

1.3.  1. PÔSTNA  NEDEĽA     
6:00 ZBP Margita s rodinou 

ZBIERKA NA 

CHARITU 
7:15 ZBP Anna – 80 r. života  

8:30 ZBP Zuzana s rodinou 

10:00 + Žofia  14:30   

Krížová cesta 11:30 ZBP Františky s rodinou 

18:00 ZBP Anna, Cyril, Ján, Jaroslav, Marek 
 

ĎAKUJEME 
ZA MILODAR 

z pohrebu + Michal Stach – 140 € 
Manželia Stano a Hela – 100 € 

Ing. B. Pempeková – 100 € 
z krstu – Samuel Vojtek – 50 € 

Na TV Lux 20 + 10, Lumen 20 + 10 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.3. PONDELOK      

6:15 + Mária – 1. výročie 

8:00 + Andrej, Elena, Mária, Jozef 

18:00 + Milan – 1. výročie 

3.3. UTOROK         

6:15  pohrebná     

8:00 + Alojz, Agáta 

18:00 ZBP Milan, Beáta, Iveta, Mária 

4.3. STREDA     

6:15  pohrebná  

8:00 + Rozália, Andrej 

18:00 Jarné prázdniny:  ZBP František, Mária, Andrea s rod. 

5.3. 1. ŠTVRTOK                      za nové duchovné povolania 

6:15 + Michal – 1. výročie 

8:00 + Margita, Jozef 

18:00 + Gabriela             2. úmysel: + Ladislav (5.výročie) 

6.3. 1. PIATOK       

6:15 + Milan – 2. výročie     

Krížová cesta 
17:15   

8:00 + František 

18:00 Za živých členov RB 

7.3. 1. SOBOTA           

7:00 Za + členov Ružencového bratstva 

18:00 + Slavomír 

8.3. 2. PÔSTNA  NEDEĽA      
6:00 + Anton 

7:15 ZBP Helena, František s rodinou 

8:30 + Anna a + z rodiny 

10:00 + Jozef a + z rodiny 

11:30 ZBP Silvia  14:30   

Krížová cesta 18:00 + Stanislav 

 

 

                             

    

 

Poďakovanie z farnosti Slivník:  
Vážený pán farár a milí veriaci, dovoľte mi, aby som vám vo 
svojom mene aj v mene veriacich našej farnosti poďakoval za 
kúpu vianočných oblátok, ktorou ste podporili opravu organa 
a strechy kostola v našej farnosti. Naším poďakovaním za vašu 
ochotu, bude za vašu farnosť, za vás a vaše rodiny odslúžená 
sv. omša v nedeľu 1.3.2020 v Kalši. 

 

* ACYLPYRÍN 
* AKUMULÁTOR  

* BIČÍK * BUBENÍK  
* DROGA * VAJÍČKO  

* GRATULÁCIA  
* JEŽKO * KÁBEL  

* KABÍNA * KAČKA  
* KANDIDÁT 

KARAMEL * TRASA   
* KMOTRA * STÁDO  
* MARŽA * NADPIS  

* OBÁLKA *  SLAMA  
* OMÁČKA * PALEC 

* PARFUMÉRIA  
* PRÍBOR * TRNKA  

* REŽISÉR * TRÉNER  
* ZÁCLONA * ZLATO 
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