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Posolstvo sv. Otca Františka na Pôstne obdobie 2023
 „Nech nás Duch Svätý v tomto pôstnom období oživuje pri našom výstupe s Ježišom, aby 
sme zakúsili jeho božskú nádheru, a tak posilnení vo viere pokračovali v našej spoločnej 
ceste s ním, slávou jeho ľudu a svetlom pohanov.“
Pápež František sa nechal inšpirovať evanjeliom, ktoré sa ohlasuje každoročne na druhú 
nedeľu a zhodne ho opisujú Matúš, Marek a Lukáš. Ide o Ježišovo premenenie. A my sme 
v pôstnom období, dodáva pápež: „pozvaní «vystúpiť na vysoký vrch» spolu s Ježišom, 
aby sme spolu so svätým Božím ľudom prežívali osobitnú skúsenosť askézy.“
Aj samotní učeníci sú pohoršení Ježišovým ohlásením blížiaceho sa utrpenia Veľkej noci, 
zakúšajú tak ako my nedostatok viery, odpor nasledovať Ježiša na ceste kríža, dodal Svätý 
Otec a uviedol:
„Aby sme prehĺbili svoje poznanie Majstra, aby sme plne pochopili a prijali tajomstvo 
Božej spásy, uskutočnenej v úplnom darovaní seba samého z lásky, musíme sa ním nechať
viesť do úzadia a do výšin, odpútajúc sa od priemernosti a márnosti. Treba sa vydať na 
cestu, cestu do kopca, ktorá si vyžaduje námahu, obetu a sústredenie, ako horská túra. 
Tieto požiadavky sú dôležité aj pre synodálnu cestu, ku ktorej sme sa ako Cirkev zaviazali.
Bude dobré, ak sa zamyslíme nad týmto vzťahom, ktorý existuje medzi pôstnou askézou 
a synodálnou skúsenosťou.“
V tomto pôstnom období nám pápež navrhuje dve cesty:
„Aby sa táto premena v nás v tomto roku uskutočnila, chcel by som navrhnúť «cesty», po 
ktorých by sme mali kráčať, aby sme vystúpili spolu s Ježišom a dosiahli cieľ spolu s ním.“
Prvá cesta vychádza z citovaného úryvku Evanjelia, kde Nebeský Otec pozýva učeníkov, 
aby počúvali Syna. Pápež si položil otázku „ako k nám Pán hovorí“, a zároveň odpovedal:
„Predovšetkým v Božom slove, ktoré nám Cirkev ponúka v liturgii: nenechajme ho pad-
núť do prázdna; ak sa nemôžeme vždy zúčastniť na svätej omši, čítajme biblické čítania 
deň čo deň, aj s pomocou internetu. Okrem Písma k nám Pán hovorí v našich bratoch 
a sestrách, najmä v tvárach a príbehoch tých, ktorí sú v núdzi.“
Učeníci chceli zostať na vrchu premenenia ožiarení Pánovou slávou, Ježiš ich však vyzýva 
zostúpiť, aby čelili tajomstvu kríža, pápež František dodáva:
„(...) Neuchyľujte sa k religiozite, ktorú tvoria mimoriadne udalosti, sugestívne zážitky, 
zo strachu čeliť realite s jej každodennou prácou, ťažkosťami a protirečeniami. Svetlo,
ktoré Ježiš ukazuje učeníkom, je predzvesťou veľkonočnej slávy a k nej treba ísť, 
nasledujúc «jeho samého»“.                                                           ( TK KBS, Vatican News)



SVIATOSŤ ZMIERENIA PRED PRVÝM PIATKOM:

ADORÁCIA NA PRVÝ PIATOK V MESIACI – 3. MAREC 2023

PRVÁ NEDEĽA V MESIACI

Farský kostol sv. Košických mučeníkov

Nedeľa – 5. marec 2023

  14:00 – krížová cesta a výmena ružencových tajomstiev
  14:50 – pobožnosť na prvú nedeľu v mesiaci
  15:00 – Hodina milosrdenstva
  15:30 – stretnutie „Faustínum“ na fare

KRÍŽOVÉ CESTY V PÔSTOM OBDOBÍ

  Farský kostol: piatok o 17:30 hod., nedeľa o 14:00 hod.
  Lackovce: piatok pred sv. omšou 17:30 hod., nedeľa 13:30 hod.
  Kochanovce: piatok o 16:30 hod., nedeľa 14:00 hod.

OBČIANSKE ZDRUŽENIE „PODAJ RUKU“ 

– PROSBA O DAROVANIE 2 % Z DANÍ

Za uplynulý rok sme vďaka 2 %-tám zorganizovali výlet do Polonín a planetária, na 
kúpaliská do Maďarska, opravili okolie pri obrázku na Hubkovej, podporili karneval, 

nakúpili materiálnu pomoc rodinám, obdarovali pacientov v nemocnici počas 
vianočných sviatkov. Tlačivá nájdete pri východe z kostola. 

Dúfame, že nás podporíte aj tento rok. Vďaka.



ROZPIS BOHOSLUŽIEB – 1. PÔSTNY TÝŽDEŇ

27. FEBRUÁR – 5. MAREC 2023
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