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OŽIVUJÚCA SILA PÔSTU 
 

 Samo slovo pôst určite vyvoláva v každom človeku isté všeobecné, ale aj individuálne 

dojmy. Z tých všeobecných je azda najčastejší ten, ktorý nám pripomína dobrovoľné zriekanie 

sa jedla. Predstavy mnohých ľudí sa tu končia a strácajú sa v otázke, na čo je dobré takéto 

trýznenie vlastného tela, keď máme v živote aj tak dosť iných nepríjemností. Ľudsky je to 

pohľad logický, ale dosť povrchný. Určité prehĺbenie pre tento pohľad poskytuje skutočnosť, že 

pôst ako zdržiavanie sa jedla je v prírode bežným prostriedkom na očistenie živého organizmu a 

na jeho uzdravenie. Takto ho využíva aj medicína. 

 Ešte hlbší význam pôstu ponúka náboženský pohľad, ktorý poukazuje na úžitok telesného 

pôstu pre duchovný život. Prísne ovládanie telesných potrieb pomáha duchovnej stránke človeka 

nielen víťaziť nad pokušeniami k zlému, no otvára aj nové horizonty možností, ktoré v bežnom 

živote nepozná. Pôst je zameraný na nejaké budúce dobro, blízke či vzdialené, ktoré chceme 

dosiahnuť. Je pomocným prostriedkom a prípravou. Sám Ježiš Kristus sa pred svojím verejným 

pôsobením štyridsať dní postil na púšti neďaleko mesta Jericha. Obstál v trojitej skúške 

pokušenia a dokázal, že duch zakotvený v Bohu môže víťaziť nad telom, svetom i zlým 

duchom. Takto pripravený mohol najlepšie splniť svoje poslanie pre záchranu človeka 

vystaveného podobným pokušeniam. 

 Aj pri inej príležitosti Ježiš potvrdil osobitný význam a silu pôstu. Po tom, čo jeho učeníci 

nemohli uzdraviť posadnutého chlapca a on to urobil, povedal: „Tento druh sa nedá vyhnať 

ináč, iba modlitbou a pôstom“. 

 No pôst nie je iba zriekaním sa jedla. Keby to tak nebolo, mnohí by boli nespravodlivo 

ukrátení o tento silný prostriedok na ceste duchovného rastu. Napríklad tí, ktorým zdravotné 

problémy nedovoľujú vystaviť svoj organizmus hladu. Postiť sa možno aj zriekaním sa iných 

telesných pôžitkov či pohodlia, no vždy s prihliadnutím na to, aby sme vážne neohrozili svoje 

zdravie alebo iné potrebné dobro jednotlivca či spoločnosti. 

 Okrem pôstu od hmotných dobier sa nám ponúka ešte oveľa širšia paleta možností v 

duchovnej oblasti. V Starom zákone nachádzame stať, v ktorej Boh po svojom prorokovi 

Izaiášovi odkazuje svojmu ľudu, aký pôst sa mu páči a aký nie. Pôst, ktorý by bol len spĺňaním 

svojich vlastných túžob, zameraný na seba a prežívaný v nespravodlivosti k blížnemu, zabraňuje 

človeku v prístupe k Bohu a k jeho požehnaniu. Naopak, nekonečný rad dobier zaplavuje toho, 

koho pôst je zameraný na vnútorný a úprimný vzťah lásky k Bohu a k blížnym.  

 Slovo zriekanie sa spájané s pôstom asi nepôsobí veľmi príťažlivo. Ale ak si prečítame v 

Biblii o tom, aké účinky prináša dobre chápaný a prežívaný pôst, môžeme sa vo svojom postoji 

k tomuto mocnému duchovnému prostriedku posunúť o významný krok dopredu. Zamerajme sa 

na to, čo nám skutočný pôst prinesie: nekonečne obohacujúcu blízkosť Boha, ktorý je schopný 

zaplniť v našom živote každé prázdno spôsobené hriechom či ľudskou krehkosťou. 

 Prežívajme svoj pôst v spojení s Kristom tak, aby bol aj pre nás a pre našich blížnych 

novým vzkriesením k čoraz plnšiemu životu v láske, ktorá nezomiera a nad všetkým víťazí. 
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 Drahí bratia a sestry, znova sa blíži Pánova Veľká noc! Nato, aby sme sa na ňu dobre 

pripravili, nám Božia prozreteľnosť každý rok ponúka štyridsaťdenné Pôstne obdobie ako 

„sviatostný znak nášho obrátenia“. V ňom sa ohlasuje a uskutočňuje možnosť návratu k Pánovi 

celým srdcom a celým životom. 

 Aj tento rok by som chcel svojím posolstvom pomôcť celej Cirkvi prežívať tento čas 

milosti v radosti a pravde. Nechám sa pritom inšpirovať Ježišovými slovami z Evanjelia podľa 

Matúša: „A pretože sa rozmnoží neprávosť, v mnohých vychladne láska“. 

 Táto veta sa nachádza v rozhovore o konci sveta situovanom na Olivovú horu v 

Jeruzaleme – práve tam, kde sa začne Pánovo utrpenie. Ježiš v odpovedi na otázku učeníkov 

ohlasuje veľké súženie a opisuje situáciu, v ktorej sa môže ocitnúť spoločenstvo veriacich: 

uprostred bolestných udalostí vystúpia falošní proroci a mnohých zvedú, takže bude hroziť, že v 

srdciach vychladne láska, ktorá je jadrom celého evanjelia. 

 Keď počúvame tento úryvok, pýtame sa: aké podoby môžu nadobúdať falošní proroci? 

Môžu byť ako „zaklínači hadov“, využívajúci ľudské emócie, aby z ľudí spravili otrokov a 

priviedli ich tam, kde chcú. Koľko Božích detí je priťahovaných lákadlami momentálneho 

potešenia, ktoré si mýlia so šťastím! Koľko mužov a žien žije akoby v okúzlení leskom peňazí, 

ktoré ich v skutočnosti robia otrokmi zisku alebo malicherných záujmov! Koľkí žijú v 

domnienke, že si vystačia sami, až sa napokon stanú obeťami osamelosti! 

Ďalší falošní proroci sú „šarlatáni“, ktorí ponúkajú jednoduché a rýchle riešenia na utrpenie; 

prostriedky, ktoré sa napokon ukážu ako úplne neúčinné: koľkým mladým sa ponúka ako 

„všeliek“ droga či postoj „použi a zahoď“, alebo ľahká, no nečestná možnosť zárobku! Koľkí sú 

v zajatí totálne „virtuálneho“ života, v ktorom sa vzťahy zdajú oveľa jednoduchšie a rýchlejšie, 

aby sa potom tragicky ukázali ako nezmyselné! Títo podvodníci ponúkajú bezcenné veci a 

oberajú o to, čo je cenné: dôstojnosť, slobodu a schopnosť milovať. Zlákaní márnivosťou sa 

nafukujeme ako pávy, aby sme napokon vyšli na posmech; zo smiešnosti niet úniku. Nie je to 

vôbec prekvapujúce, veď diabol, ktorý je „luhár a otec lži“, odjakživa predstavuje zlo ako 

dobro a falošné ako pravé, aby zmiatol srdce človeka. Každý z nás je preto povolaný v srdci 

rozlišovať a skúmať, či ho neohrozujú klamstvá týchto falošných prorokov. Treba sa naučiť 

nezastavovať na bezprostrednej, povrchnej úrovni, ale spoznávať, čo v nás zanecháva dobrú a 

trvalejšiu stopu, pretože to pochádza od Boha a skutočne slúži pre naše dobro. 

 Dante Alighieri vo svojom opise pekla predstavuje diabla, ako sedí na tróne z ľadu; 

prebýva totiž v ľadovom chlade vyhasnutej lásky. Položme si teda otázku: ako v nás chladne 

láska? Aké signály nám naznačujú, že láske v nás hrozí vychladnutie? 

 To, čo ochladzuje lásku, je predovšetkým chamtivosť po peniazoch, ktorá je „koreňom 

všetkého zla“. Nasleduje odmietanie Boha, konkrétne to, že nehľadáme jeho útechu a dávame 

prednosť svojmu zúfalstvu pred jeho Slovom a sviatosťami. To všetko sa napokon obracia na 

násilie voči tým, ktorých považujeme za ohrozenie našich „istôt“: ešte nenarodenému dieťaťu, 

chorému starcovi, pocestnému, cudzincovi, ale aj blížnemu, ktorý nezodpovedá našim 

očakávaniam. 

 Láska chladne aj v našich spoločenstvách: v apoštolskej exhortácii Evangelii gaudium 

som sa snažil opísať tie najevidentnejšie znaky nedostatku lásky. Sú to: egoistická ľahostajnosť, 

sterilný pesimizmus, pokušenie izolovať sa či zapájať sa do neprestajných bratovražedných 

vojen, svetská mentalita, ktorá vedie k tomu, že sa staráme len o to navonok viditeľné, čím sa 

oslabuje misionárska horlivosť. 

 Možno vidíme vo svojom vnútri i okolo nás práve opísané znaky, no Cirkev, naša matka a 

učiteľka, nám v tomto pôstnom čase spolu s niekedy trpkou medicínou pravdy ponúka aj sladký 

liek modlitby, dávania almužny a pôstu. 
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 Ak venujeme viac času modlitbe, umožníme nášmu srdcu odhaliť skryté lži, ktorými 

klameme seba samých, aby sme mohli konečne hľadať útechu v Bohu. On je náš Otec a chce, 

aby sme mali život. 

 Dávanie almužny nás zasa oslobodzuje od chamtivosti a pomáha nám odhaliť, že druhý je 

mojím bratom: to, čo vlastním, nikdy nie je iba moje. Ako veľmi by som si želal, aby sa dávanie 

milodarov stalo pre všetkých skutočným a bežným životným postojom! Ako veľmi by som si 

želal, aby sme ako kresťania nasledovali príklad apoštolov a videli v možnosti podeliť sa s 

druhými o to, čo máme, konkrétne svedectvo o spoločenstve prežívanom v Cirkvi. V tejto 

súvislosti prevezmem povzbudenie svätého Pavla adresované Korinťanom, ktoré sa týka zbierky 

pre spoločenstvo v Jeruzaleme: táto činnosť je „vám na osoh“. Platí to zvlášť pre Pôstne 

obdobie, počas ktorého mnohé organizácie robia zbierky v prospech cirkví a ľudí v núdzi. No 

veľmi by som si želal, aby sme aj svoje každodenné stretnutia s bratmi, ktorí nás prosia o 

pomoc, chápali ako výzvu Božej prozreteľnosti: každý milodar je totiž príležitosťou podieľať sa 

na Božej starostlivosti o jeho deti.  

 Napokon pôst oslabuje náš sklon k násiliu, odzbrojuje nás a je dôležitou príležitosťou na 

rast. Na jednej strane nám umožňuje zakúsiť to, čo prežívajú tí, ktorým chýba aj nevyhnutné 

minimum a denne zakúšajú pálčivý hlad; na druhej strane je prejavom nášho ducha, hladného po 

dobre a smädného po Božom živote. Pôst nás obnažuje, robí nás pozornejšími voči Bohu a 

blížnemu, prebúdza v nás vôľu poslúchať Boha, ktorý jediný dokáže nasýtiť náš hlad. 

 

 

 

 

Základná škola s materskou školou sv. Marka Križina, Košice – Krásna  
 

pozýva všetkých rodičov, priateľov školy a budúcich prvákov 

dňa 22. 3. 2018 na 

DEŇ OTVORENÝCH DVERÍ 
7:45 – 9:30 otvorené vyučovacie hodiny 

15:00 – 17:00 prehliadka priestorov školy spojená s prezentáciou činnosti školy 

Teší sa na Vás kolektív pedagógov. 

 

 

ZÁPIS do 1. ročníka 
 

Základná škola s materskou školou sv. Marka Križina, Rehoľná 2, Košice – Krásna pozýva 

budúcich prvákov na zápis do 1. ročníka pre školský rok 2018/2019, ktorý sa uskutoční 

v budove školy dňa: 

    6. apríla 2018 od 14,00 – 18,00 hod. 

    7. apríla 2018 od 9,00 – 12,00 hod. 

 

Na zápis je potrebné doniesť rodný list dieťaťa a občiansky preukaz rodiča. 

Tešíme sa na vzájomnú spoluprácu. 
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DEŇ HOD. ÚMYSEL 

2. 
PIA 

7.00 + HELENA LEŠKOVÁ 

18.00 +  MÁRIA, PETER, MÁRIA, FRANTIŠEK BODNÁR 

3. 
SO 

8.00 + EUGEN, JOLANA 

8.00 + JURAJ, FRANTIŠEK FICKO 

4. 
NE 

8.30 + FRANTIŠEK, JÁN, ALŽBETA 

10.30 ZA FARNOSŤ 

5.PO 7.00 + ŠTEFAN TAKAČ 

6. 
UT 

7.00 + ANNA, JÁN ŠOLTÉS 

18.00 + FRANTIŠEK,MÁRIA NAGY 

7.ST 7.00 + MICHAL, JANA, MICHAL FRANKO 

9. 
PIA 

18.00 +JÁN, VERONIKA VINC, + JANA, MÁRIA LEHOTAI 

18.00 XXXXXXXXXXX 

10. 
SO 

8.00 + ŠTEFAN LUKÁČ 1. VÝR 

8.00 XXXXXXXXXXX 

11. 
NE 

8.30 + HELENA, JOZEF LACKO 

10.30 ZA FARNOSŤ 

12.PO 7.00 + JOZEF VRÁBEĽ 

13. 
UT 

7.00 + EVA HORVÁTHOVÁ 

18.00 + MARGITA BÁBEĽOVÁ 

14. ST 7.00 + MÁRIA, ŠTEFAN , VLADO  MILANIČ 

16. 
PIA 

18.00 ZBP ROD. VINCOVEJ, KOČIŠOVEJ A ZÁCSIKOVEJ 

18.00 ZBP ČLENOV RB 

17. 
SO 

8.00 + IGNÁC ZAVOCKÝ 

8.00 + MÁRIA BIALKOVÁ 

18. 
NE 

8.30 ZA FARNOSŤ 

10.30 ZBP IGOR 30RŽ, IGOR 50RŽ 

19.PO 7.00 ZBP JOZEFA A  RODINY 

20 
UT 

7.00 + MÁRIA, FRANTIŠEK, FRANTIŠEK NAGY 

18.00 + FRANTIŠEK, VOJTECH, FRANTIŠKA 

21.ST 7.00 + KATARÍNA RACKOVÁ 

23. 
PIA 

18.00 + ALŽBETA, JOZEF, LADISLAV PALUF 

18.00 + PETER, JAKUB DŽUBIK 

24. 
SO 

8.00 + Z ROD. BLAŠKOVEJ 

8.00 + FRANTIŠEK, MÁRIA, MICHAL, MÁRIA PUČKOVÁ 

25 
NE 

8.30 NA ÚMYSEL 

10.30 ZA FARNOSŤ 

26.PO 7.00 + MÁRIA, ONDREJ, ANDREH KLIK 

27. 
UT 

7.00 + MÁRIA, IMRICH ŠENKOVIČ, + MARGITA, LADISLAV PANCURAK 

18.00 + LADISLAV MATIS 1. VÝR 

 28.ST 7.00 + JOZEF KAŠPAR 1. VÝR. 

29.ŠT 18.00 SPOMIENKA NA PÁNOVU VEČERU 

30. PIA 15.00 OBRADY 

19.00 KRÍŽOVÁ CESTA ULICAMI KRÁSNEJ 

31. SO 19.30 OBRADY VZKRIESENIA 
 

Pôstne pobožnosti vo farskom kostole sv. Cyrila a Metoda:  

  

 Piatok:  17:30 Korunka BM,  

     17:45 Cesta bolesti Panny Márie  

 Nedeľa:  14:30 Krížová cesta 


