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Počas Pôstneho obdobia počúvame takúto výzvu: „Teraz však obráťte sa ku mne 
celým svojím srdcom“ (Joel 2, 12). Prečo? Pretože, pokračuje Joel, Pán je „dobrotivý 
a milosrdný, zhovievavý a veľmi milostivý a zľutúva sa v nešťastí“ (Joel 2, 13). Články 
v tomto čísle Slova medzi nami sa zaoberajú Božou dobrotou. Boh to s nami nikdy 
nevzdáva; vždy je pripravený odpustiť nám, uzdraviť nás a zaceliť nám rany. Sviatosť 
zmierenia poskytuje jedinečnú príležitosť na zakúsenie tejto Božej dobroty a Božieho 
milosrdenstva. Osobitne to platí počas Pôstneho obdobia. Bývaš pred spoveďou 
nervózny? Skús si predstaviť Boha ako milujúceho Otca, ktorý ťa víta späť vo svojom 
dome. Predstav si, ako vrúcne ťa objíma a pomáha ti vyznať svoje hriechy. Keď to 
urobíš, začneš prežívať Ježišovo víťazstvo nad hriechom ako svoje osobné víťazstvo!
Nasledujúce spytovanie svedomia, ti môže pomôcť pripraviť sa na slávenie 
tejto sviatosti. Nižšie uvedené otázky ťa môžu podnietiť k vykonaniu si vlastného, 
osobného spytovania svedomia. Keď si budeš tieto otázky čítať a v modlitbe nad nimi 
uvažovať, pros Ducha Svätého, aby ti pomohol spoznať, v ktorej oblasti potrebuješ 
Boží dotyk prinášajúci odpustenie a uzdravenie. A potom sa vo svätej spovedi obráť 
na Pána a dovoľ mu prijať ťa späť.
Strata jednoty s Bohom
•	 Je	v	mojom	živote	na	prvom	mieste	Boh	alebo	som	uprednostnil	iné	záujmy		
 či povinnosti, ktoré mi zaberajú všetok čas a pozornosť?
•	 Ako	som	sa	usiloval	upevňovať	svoj	vzťah	s	Bohom?	Modlím	sa	každý	deň?		
 Prijímam sviatosti pravidelne?
•	 Preukazoval	som	Bohu	náležitú	úctu?	Nevyslovoval	som	Božie	meno	nadarmo?
 „Vráť sa ku mne,“ hovorí Boh. „Dovoľ mi voviesť ťa do môjho Srdca plného lásky.“
Strata jednoty s druhými
•	 Uvedomujem	si,	že	každý	jeden	človek	má	svoju	dôstojnosť	a	hodnotu?	Ako		sa		
 správam k ľuďom, ktorí so mnou nesúhlasia alebo so mnou zle zaobchádzajú?
•	 Skúsil	som	si	uzurpovať	pozornosť,	ktorá	patrila	niekomu	inému,	alebo	si	pripísať		
 niečie zásluhy?
•	 Prepadám	hnevu	a	frustrácii	pri	komunikácii	so	svojimi	blízkymi?	Strácam	trpezlivosť
 a urážam druhých?„Vráť sa ku mne,“ hovorí Boh. „Dovoľ mi učiť ťa milosrdenstvu.“   
Zatemnená myseľ
•	 Dôverujem	v	Božiu	dobrotu?	Alebo	sa	snažím	vlastnými	silami	uspokojiť	všetky		
 svoje potreby?
•	 Čakám,	že	ma	urobia	šťastnými	hmotné	majetky?	Dokážem	byť	štedrý,	keď	ide	o		
 môj čas alebo peniaze?
•	 Zaoberám	sa	nečistými	myšlienkami	alebo	predstavami?	Nechávam	sa	nimi	viesť?
•	 Je	moja	myseľ	naplnená	trpkými	myšlienkami,	vyvolanými	zraneniami	z	minulosti?
 „Vráť sa ku mne,“ hovorí Boh. „Dovoľ mi uzdraviť tvoje rozdelené srdce a tvoju  
 nepokojnú myseľ.“                                                 

Vráť sa ku mne   Spytovanie svedomia 
na Pôstne obdobie

  (prevzaté z: Slovo medzi nami)



Rozumné a bláznivé
Pýtal som sa neraz, prečo média (občas potichučky, občas príliš nahlas) a s nimi aj mnohí 
kresťania	pohŕdajú	všetkým,	čo	je	kresťanské.	Možno	je	odpoveď	jednoduchšia,	než	by	
sme	čakali.	Média	sa	chcú	správať	rozumne.	A	to	stačí.
Lebo sa zdá byť rozumné podporovať každý vzťah, kde sú city, náklonnosť a vzájomné 
porozumenie. Rozumné tolerovať všetko, čo vedie k šťastiu človeka. 
K šťastiu. A to je problém. Ježiš totiž o šťastí veľa nehovorí. Skoro vôbec. Hovorí skôr 
o živote, ktorý je krížovou cestou. Bremenom. Vyhnanstvom na zemi. Ak už o šťastí niečo 
povie, tak len o šťastí vo večnosti. A okrem toho, ani jeho príbeh medzi nami nebol o šťastí!
Pavol napísal: Čo je svetu bláznivé, to si vyvolil Boh, aby zahanbil múdrych (1 Kor 1,27). 
Bolo by divné, ak by som očakával od médií, že sa budú správať bláznivo... bláznivo zna-
mená podľa Ducha. Na začiatku pôstu Ježiš odchádza na púšť. A správa sa tam veľmi, ale 
naozaj veľmi nerozumne!
Ak by bol rozumný, vzal by si z ponúknutých chlebov. Veď nie je dobré, keď človek hla-
duje. Ak by bol rozumný, tak by si vzal všetky ponúknuté mestá a moc nad nimi. Veď on 
by bol dobrý vládca. Ohľaduplný, láskavý, milosrdný a všetci ľudia by ho zaiste milovali. 
Ak by bol rozumný, tak by z veže chrámu zoskočil a dovolil by anjelom, aby ho zniesli 
na rukách až na zem. Bola by to tá najlepšia a k tomu ešte aj bezplatná reklama na božie 
kráľovstvo.
Ježiš sa však nespráva podľa rozumu. Správa sa podľa Ducha.
Aj preto sa najskôr nechá pokrstiť, nechá na seba zostúpiť Ducha a až potom ide na púšť. 
Mohol	to	urobiť	naopak.	Najskôr	púšť	a	potom	krst	v	Jordáne.	On	totiž	Ducha	potrebo-
val.	Mal	sa	postaviť	tvárou	v	tvár	tomu	najprefíkanejšiemu	zlodejovi	ľudských	duší.	
A tam iba rozum nestačí.
Ježiš vie, že vo svete sám rozum nestačí!
Občas premýšľam, prečo média a kresťania (občas potichučky, občas príliš nahlas) po-
hŕdajú	všetkým,	čo	je	kresťanské.	Možno	iba	preto,	že	sa	Cirkev	v	dnešnom	svete,	kde	by	
malo byť všetko dovolené a všetko tolerované správa nerozumne, niekedy až bláznivo. 
Lepšie povedané: podľa Ducha. Ako Ježiš.
Nie, ja naozaj neočakávam, že sa budú média riadiť podľa Ducha. Tam rozum stačí. 
Očakával by som však, že sa podľa Ducha budú riadiť tí, čo sa nazývajú kresťanmi. 

(blog: Vladimír Štefanič)

Naši košickí mučeníci II (pokračovanie) 

1.3 Biogramy troch košických mučeníkov

Svätý Marek Križin	 (Crisinus,	 Körösi;	 1588/9	Križevci,	 dnes	Chorvátsko	 –	 7.9.1619	
Košice,	dnes	Slovensko),	katolícky	kňaz,	ostrihomský	metropolitný	kanonik.	Základné	
vzdelanie	získal	v	rodisku,	1600	–	1607	študoval	v	jezuitskom	kolégiu	vo	Viedni,	
1607	–	1610	filozofiu	na	jezuitskej	univerzite	v	Štajerskom	Hradci	(Graz),	1611	–	1615	
teológiu	v	nemecko-uhorskom	kolégiu	v	Ríme,	1610	magister	filozofie	a	 fyziky,	1615	
doktor	posvätnej	teológie,	1615	ordinovaný,	1615	kazateľ	v	Križevcoch,	1616	ostrihomský	
kanonik,	od	1616	profesor	a	riaditeľ	kapitulnej	školy	v	Trnave,	od	1618	komárňanský	
arcidekan a správca bývalého benediktínskeho opátstva v Krásnej nad Hornádom (bol 
to	majetok	Seminára	sv.	Štefana	v	Trnave),	v	apríli	1619	sa	zriekol	funkcie	správcu	
majetkov.	V	júli	1619	si	v	vykonal	exercície	v	Humennom.



Svätý Melichar Grodecký	(1584	Tešín/Cieszyn,	Sliezsko,	dnes	Poľsko	–	7.9.1619	Košice,	
dnes	Slovensko),	katolícky	kňaz,	jezuita.	Sv.	Ján	Sarkander	SJ	(†	17.3.1620	Olomouc)	je	
jeho	ujo.	Od	roku	1595	študoval	na	jezuitskom	kolégiu	vo	Viedni,	vstúpil	k	jezuitom,	
22.5.1603	–	1605	noviciát	v	Brne,	1605	–	1606	vyučoval	v	nižších	ročníkoch	kolégia	
v	Brne,	1607	–	1608	študoval	 rétoriku	v	 Jindřichovom	Hradci,	1609	–	1610	filozofiu,	
1610	–	1612	vyučoval	gramatiku	na	kolégiu	v	Kladsku	(Glatz,	Kłodzko),	1612	–	1614	
študoval	teológiu	v	Prahe,	1614	ordinovaný	v	kaplnke	pražského	sirotinca,	1614	–	1618	
duchovný správca a riaditeľ domu pre chudobných študentov v Prahe (venoval sa cir-
kevnej hudbe, vynikol ako dirigent speváckeho zboru pri tunajšom kolégiu), po pražskej 
defenestrácii	vyhostený	z	Čiech	začiatkom	júna	1618,	potom	misionár	a	kaplán	cisár-
skych	vojsk	v	Košiciach,	16.6.1619	zložil	slávnostné	sľuby	v	Humennom,	predtým	si	tu	
zrejme	vykonal	exercície.
Svätý Štefan Pongrác	 (1582	Alvinc-Vintul	 in	 Jos,	 Sedmohradsko,	 dnes	Rumunsko	–	
8.9.1619	Košice,	dnes	Slovensko),	katolícky	kňaz,	jezuita.	Absolvent	jezuitského	kolégia	
v	Kluži,	8.7.1602	–	1604	noviciát	v	Brne,	1604	–	1607	štúdium	filozofie	v	Prahe,	1607	–	1608	
v	Ľubľane,	kde	dosiahol	titul	magistra	filozofie,	a	podľa	potreby	vyučoval,	1608	–	1611	
vyučoval	 latinčinu	 a	 humanitné	 predmety	 v	Klagenfurte,	 súčasne	 bibliotekár	 1611	 –	 1615	
štúdium	teológie	v	Štajerskom	Hradci,	1615	ordinovaný,	1615	–	1618	maďarský	kazateľ
v	Humennom,	 1616	 –	 1618	 aj	 riaditeľ	 tamojšej	 školy,	 od	 1618	 na	misii	 v	Košiciach,	
16.6.1619	zložil	slávnostné	sľuby	v	Humennom,	predtým	si	tu	zrejme	vykonal	exercície,	
potom	krátko	pôsobil	 v	 kaštieli	Žigmunda	Péčiho	 (Péchy)	 v	 Šariši.	Rodičia	 pôvodne	
nesúhlasili	so	vstupom	do	rehole	a	voľbou	kňazského	povolania.	Košický	protestantský	
kazateľ (kryptoklavín) Peter Alvinci sa bál jeho horlivosti a brojil proti nemu miestnu 
mienku. (pokračovanie nabudúce)        (autor: prof. PhDr. ThDr. Peter Zubko, PhD.)

OZNAMY
•	 V	stredu	27.3.2019	pozývame	rodičov	birmovancov	na	organizačné	stretnutie	
 po sv. omši v kostole.
•	 V	sobotu	30.3.2019	pozývame	miništrantov	prežiť	spoločné	dopoludnie.	
	 Začíname	ráno	8:00	sv.	omšou.
•	 V	pondelok	1.4.2019	večer	od	19:00	budeme	na	fare	vyberať	úmysly	sv.	omší	
	 na	mesiace	máj	až	august.	Môžete	dať	max.	na	2	sv.	omše	–	aby	sa	ušlo	každému.
•	 Lackovce:	V	sobotu	6.4.2019	prosíme	o	pomoc	s	umývaním	okien	a	upratovaním		
	 kostola.	Začíname	ráno	o	9:00.
•	 Pozývame	mladých	na	Arcidiecézne	stretnutie	mládeže	Košickej	arcidiecézy,	
 ktoré sa každoročne koná v sobotu pred nedeľou Božieho milosrdenstva. Tento rok  
	 to	bude	27.	apríla	v	meste	Sabinov.	Motto:	"Hľa,	služobnica	Pána,	nech	sa	mi	stane		
	 podľa	tvojho	slova."	(Lk	1,	38).	Vstupné:	3	€.
		 Program:	08:30	registrácia,	09:30	sv.	omša	s	o.	biskupom,	11:15	workshopy,	
	 13:30	program	v	športovej	hale,	15:00	záver
	 Prihlasovanie:	u	kaplána	Mariána	do	konca	marca	(s	poplatkom	10	€	na	objednaný	autobus).
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