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Môžem cvičiť jógu?? !? ? !?
 Slovo „joga“ pochádza zo sanskritského slova „judz“, čo 
môžeme preložiť ako „ovládať, podrobovať si, spájať“ ale-
bo aj ako „záťaž, napnutie svalov, koncentrácia duchovných síl“.

Vo všeobecnosti je Joga prijímaná ako „nad náboženská“ 
asketická a meditačná technika používaná predovšetkým 

v Indii a Tibete. Jej cieľom je priviesť meditujúceho človeka 
do stavu nezvyčajného pokoja a následne ovplyvňovať jeho postoj k životu. Okrem 
toho má prinášať zlepšenie zdravia, dodávať energiu a zvyšovať inteligenciu.

Základy jogy
Základom jogy je tzv. „sánkhja“ – náuka, ktorá tvrdí, že svet má pôvod v jednej 
„prabytosti“. Joga je jej praktickým doplnkom – konaním či pobožnosťou (vzdáva-
ním úcty božstvám i guruovi, niečo ako sv. omša alebo eucharistická adorácia v kato-
líckom náboženstve). Obsahuje dve zložky: zjednotenie a zavŕšenie (toto nám veľmi 
pripomína náboženstvo).
Východiskom celej náuky je konštatovanie utrpenia. Príčinou utrpenia je nevedo-
mosť. Hľadanie „skutočného poznania“ privádza človeka k oslobodeniu od zákona 
karmy (reinkarnácie) a k zjednoteniu so sebou samým. Toto poznanie spočíva 
v spoznaní „atmanu“ – božského prvku, ktorý sa nachádza v každom jednotlivcovi 
(panteizmus). Teda človek má tú istú podstatu ako Boh. Jeho úlohou je nájsť ju 
a tak samého seba urobiť bohom (človek je samospasiteľom). Ide o zjednotenie 
„individuálneho ja“ s „univerzálnym ja“ (teória makrokozmu a mikrokozmu, 
prežívania jednoty nie s bohom, ale s vesmírom). Prostriedkom k tomu je práve joga. 
Prostredníctvom asketických a dychových cvičení, meditácie a koncentrácie, chce 
človek dosiahnuť najhlbšie poznanie i vlastnú spásu.

Tri typy cvičení
Jóga používa tri typy cvičenia. Prvý typ cvičení môžeme nazvať psychologický. Ide 
rozvíjanie schopnosti sústredenia sa na jediný objekt. Cieľom tohto cvičenia je utíšiť 
(doslova „znehybniť“) rozmanitú činnosť ducha, čo umožňuje zlomiť v človeku jeho 
psychické i mentálne automatické obranné systémy.
Druhým typom sú etické cvičenia. Ide o akceptovanie rôznych etických pravidiel 
a ich uvádzanie do života, napríklad neubližovať iným, byť pravdivý, nekradnúť, byť 
cudný, byť slobodný od žiadostivosti, byť telesne a duchovne čistý, byť skromný, 

-pokračovanie na 2.str.-



praktizovať askézu, študovať a byť oddaný božstvu. Tieto pravidla sú veľmi podobné 
s kresťanskými. Nakoniec tretím typom sú telesné cvičenia, ktoré sú spojené aj 
s reguláciou dýchania (cieľom je spomaľovanie dýchania až po úplne zastavenie). Ide 
o cvičenie rôznych polôh tela (nazývajú sa „asany“). Pre toto cvičenie sa používa 
názov „hatha-joga“ (v Európe je najviac rozšírená). Tieto polohy tela umožňujú do 
určitej miery vyradiť zmyslové vnímanie človeka. Dôležitá tu nie je ani tak forma, ako 
skôr stav ducha, v ktorom sa človek učí zotrvávať i prebývať. Tento stav ducha, aj keď 
sa propaguje ako „stav pokoja“, je dosť sebecký a narcistický.
Vďaka dlhodobému cvičeniu a úprave rytmu dýchania sa môže človek dostať do sta-
vov vedomia, ktoré sú mu v bdelom stave nedostupné. Toto môže spôsobovať veľké 
zaťaženie mozgovej činnosti a vyvolať rozpad fyziologickej rovnováhy (nepravidelný 
rytmus dýchania spôsobuje metabolické zmeny v mozgu a následne vyvoláva poruchy 
jeho správneho fungovania). Ba môže to viesť až k psychóze (nespavosť, myšlienková 
rozbiehavosť, pomalosť v tvorbe myšlienok i myslenia vôbec).
Druhým cieľom je tzv. „prebudenie energie“, ktorá sa nachádza v dolnej časti chrbtice. 
Táto energia má cez chrbticu vystúpiť a zasiahnuť centrum „mimoriadnej čistoty“, 
ktoré sa nachádza na temene hlavy (spása už neprichádza od Ježiša Krista, nepotre-
bujeme ho).
Okrem toho jestvuje tu aj určité spojenie s okultizmom. Tretia védska kniha 
(Jogasutra) hovorí o okultných silách „shiddhi“ a jogíni tvrdia, že získavajú „paranormálne 
schopnosti“, tie isté ako okultisti, a to skrze cvičenie a manipuláciu vlastným telom.

Verzus kresťanstvo
Joga je svojou povahou nezlučiteľná s kresťanstvom. Jej podstatou je „samovystačiteľnosť“ 
(už nepotrebujem Boha ani odpustenie hriechov), „samozbožstvenie“ (sám sa mô-
žem stať Bohom), „samospasenie“ (sám sa dokážem zachrániť). Inými slovami idolatria 
(zbožšťovanie toho, čo nie je Boh, uctievanie stvorenia namiesto Boha), čo môže 
v niektorých prípadoch byť aj príčinou démonického pôsobenia. Človek nemôže 
vidieť sám v sebe Boha, potrebuje vykúpenie a milosť. Ľudská prirodzenosť nie je 
božská, je zaťažená hriechom.
Duchovné zážitky sú v joge vyvolávané patologickým spôsobom, a to skrze cvičenie, 
dýchanie, diétu, mnohohodinové opakovanie mantier (niekoľko písmen alebo aj viet 
opakovane vyslovovaných ako zariekanie či modlitba). Ich opakovanie spôsobuje 
výrazné telesné uvoľnenie, pozastavuje intelektuálnu aktivitu, prerušuje rozumové 
schopnosti. Dochádza k vnútornej i existenciálnej premene. Cieľom nie je relax či 
uvoľnenie a pokoj, ale duchovná iniciácia – otvorenie sa na vplyv zlých duchov.
Etické pravidlá sa na prvý pohľad zdajú veľmi blízke kresťanstvu. No motívom ich uvádzania
do života nie je láska k Bohu a blížnemu, ale egoizmus, ide len o vlastnú dokonalosť.
Telesné cvičenia („asany“) nemajú len technický charakter, ale aj symbolický, a to 
nezávisle od úmyslov cvičiaceho. Teda nie sú neutrálne. Nemusia síce hneď v sebe 
niesť väčšie nebezpečenstvo démonického vplyvu, ale dlhodobým cvičením človek 
stráca svoju osobnosť – vlastnú identitu. Veľmi zaujímavý postreh k týmto cvičeniam 
uvádza o. Joseph-MariaVerlinde (belgický kňaz), ktorý bol niekoľko rokov „učeníkom“ 
MaharishihoMaheshYogi (). Pri jednej príležitosti mu hovoril o tom, že kresťania 
v Európe cvičia jogu relaxačne. Guru sa zasmial a povedal: „Aby kresťan mohol 
používať jogu, musí byť najprv zbavená hinduistických základov. A je otázka, či je to 
vôbec možné.“                   Imrich Degro, exorcista



Akcia 500
V našej mimoriadnej zbierke Akcia 500 od posledného zverejneného zoznamu darovali: 

Na účet farnosti: SK6009000000000462465726 venovali: Bohuznáma 500 €, 
Bohuznáma Martina 200 €, Manželia Vladimír a Anna 100 €, 
manželia Ján a Eva z Lackoviec 100 €, Jozef a Eva s rod. 50 €

Do pokladničky v kostole darovali: 
100 €- Bohuznáma Marta, Bohuznámi Marek a Zuzka.

50 €- Bohuznámi z krstu, Bohuznáma Anna, rod. Bujdošová,, 2 x Bohuznáma, 
Bohuznámi, 2 x Bohuznáma rodina, Bohuznáma Katarína, Jozef a Božena, Ľudmila, 

Peter a Helena s deťmi, Helena a Milan, Albína, Anna s rod., rod. Cirbusová
33/ 30 € Bohuznámi, rod. Kochanová, rod. Prokopová

25/20 € Ján, Bohuznáma zo Starého
Ďakujeme všetkým darcom. Od začiatku zbierky sa na rekuperáciu vyzbieralo 6.613 €.

Oznamy 
Od 18. – 25. januára prebieha Týždeň modlitieb za jednotu kresťanov. Témou tohtoročného 

týždňa je citát zo Starého zákona: „Len o spravodlivosť sa budeš usilovať (Dt 16, 18 – 20) 
V nedeľu 20.januára 2019 je vyhlásená zbierka Arcibiskupským úradom v Košiciach na 

Univerzitné pastoračné centrá v Prešove a v Košiciach a na Arcidiecézne centrum 
pre mládež  v Prešove. 

V nedeľu 20. januára o 15:00 hod. vás pozývame k spoločnej modlitbe Korunky Božieho milo-
srdenstva a následne na formačné stretnutie Združenia Faustínum.

Od 23. – 28. januára sa budú konať 34. svetové dni mládeže v Paname.  Témou stretnutia je 
citát: „Hľa, služobnica Pána, nech sa mi stane podľa tvojho slova“(Lk 1, 38) Prosíme o modlitbu 

za toto stretnutie a povzbudzujeme k sledovaniu prenosov cez TV Lux.
V nedeľu 27. januára budene mať našu pravidelnú zbierku na FaPC.  

Na  základe žiadosti Mons. Bernarda Bobera, arcibiskupa-metro-
politu, z príležitosti jubilea sv. Košických mučeníkov, Apoštolská 

penitenciária udelila dar odpustkov. Úplné odpustky je možné 
v čase od 1. decembra 2018 - 30.novembra 2019 získať aj v našom kostole.

Obnoviť túžbu po vernosti

K získaniu odpustkov je potrebné:
1. zbožná návšteva nášho kostola, pri ktorej sa treba pomodliť Modlitbu Pána 
 a recitovať vyznanie viery (Otče náš a Verím)
2. vyspovedať sa  (spoveď možno vykonať niekoľko dní pred skutkom obdareným odpustkami)
3. pristúpiť k sv. prijímaniu (podľa možností v ten istý deň)
4. pomodliť sa niečo na úmysel Sv.Otca (stačí Otčenáš a Zdravas)
5. úplné odpustky môže získať len ten, kto ľutuje všetky aj všedné hriechy a je rozhodnutý
 chrániť sa v budúcnosti všetkých hriechov (i všedných), slovom, len ten, kto nelipne                      
 ani k všednému hriechu
V našom kostole sa nachádzajú aj relikvie sv. Košických mučeníkov, ktoré si môžete uctiť

Farnosť sv. Košických mučeníkov OZ Podaj ruku a CVČ DÚHA
pozývajú všetky deti a ich rodičov na

FARSKÝ KARNEVAL
19. 1. 2019 (sobota) o 14.00 hod. v CVČ DÚHA

tešíme sa na Vás



Poriadok bohoslužieb
14. 1. 2019 - 27. 1. 2019
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