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Pamätáme si na svoje prvé pokušenie?
Nie? Spomenieme si, kedy sme spáchali
prvý hriech? Nie? A za akých okolností
sme povedali prvú lož, prvé zlé slovo, vy-
fajčili prvú cigaretu, kedy sme sa prvýkrát
opili, privlastnili si vec, ktorá nám nepatrila,
pozreli prvýkrát nemravný film, časopis...
Už sa nepamätáme? A kedy niečo z tohto
sme urobili naposledy? Dnes, včera, pred
týždňom? Pokušenie je vraj osobná vec.
Pokušeniu vraj sa najrýchlejšie vyhneme,
keď sa mu poddáme. Z pokušení sa pre-
stáva spovedať. Ale z pokušení sa robia
žarty. Keď sa niečo stane, tak sa vyhovára,
ospravedlňuje, umenšuje, dokonca prikraš-
ľujeasmeje.Akýmpokušeniampodliehame
najčastejšie? Proti ktorým ešte bojujeme
a proti ktorým už sme to vzdali? Aké po-
kušenia súnajčastejšie vnašomokolí?Ktoré
pokušenia vidíme u iných? Sme ešte citliví
na pokušenia a bojujeme ešte proti poku-
šeniam?Másavôbecešteopokušení kázať?
Matúš začína dnešné evanjelium slovami:
„Duchvyviedol Ježišanapúšť,abyhodiabol
pokúšal“ (Mt 4,1). Pôstny čas začíname li-
turgickými textami o pokúšaní. V Evan-
jelium sv. Matúša opisuje tri pokusy diabla,
ktoré mali uspokojiť hlad očí, tela a pýchu
života. Udalosť pokúšania Krista učí najmä
tomu, aby nebolo podcenené nĳaké po-
kušenie. Pán Ježiš učí, že žiadneho poku-
šenia sa človek nemusí báť. Ježiš uisťuje,
že s pomocou Božou, čiže láskou, premôže
človek každé pokušenie. Preto pokušenie
ešte nie je hriechom. Je potrebné od za-
čiatku pokušeniu odolať, pretože opakova-
nému sa ťažšie odoláva. Prvý útok
pokušenia sa môže zdať ešte úsmevný,
často taktikou diabla zámerne taký, ale
nasledujúce môžu oslabiť človeka pocitom
istoty, že sa mu nič nemôže stať, že je
dostatočne silný a nik, kto je pokúšaný,
nevie, ktoré nasledujúce posušenie homôže
premôcť. Ježiš jasne hovorí, ako premôcť
pokušenie: „Odíď, satan, lebo je napísané:
„Pánovi, svojmu Bohu, sa budeš klaňať a
jedine jemu budeš slúžiť“. Pokušenie je aj

naším životným údelom. Podľa sv. Jána
sú tri pramene pokušení: žiadostivosť tela,
žiadostivosť očí a pýcha života (porov. 1
Jn2,16). Vyviera znašej skazenejaoslabenej
ľudskej prirodzenosti, ktorá je naklonená
k zlému a vždy hľadá to, čo je ľahšie a
príjemnejšie. Ďalej vyviera zo sveta, v
ktorom žĳeme a ktorý nás ľahko strhuje
do svojho prúdu. Do tretice pokušenie vy-
chádza od zlého ducha, pokušiteľa. Prečo?
Prestáva sa veriť v jestvovanie diabla. Ne-
priateľ, diabol, totiž útočí na dušu veľmi
rafinovaným spôsobom, ktorý možno od-
haliť iba pri veľkej bdelosti. Aj sv. Ignác z
Loyoly hovorí o troch stupňoch pokušenia,
z ktorých vyrastajú všetky ostatné ne-
právosti. Tým prvým je bohatstvo. Vlastniť
samo osebe nie je hriechom. Diabol však
vedie človeka k túžbe, ba priam k dychti-
vosti po stále väčšom zveľaďovaní osob-
ného majetku. Nepozorný človek ľahko
podľahne tomuto pokušeniu, pričom si ani
neuvedomí nesprávnosť svojho konania. Z
tohto stavu je už iba krok kmárnivej svetskej
sláve, ktorá je plodom nezriadenej túžby
po bohatstve. Tým tretím stupňom je pýcha
života. Človek, ktorý sa otvorí pre tieto tri
pokušenia, otvorí sa pre všetky neprávosti,
ktoré z nich vyrastajú. Ochranou je bdelosť
srdca, ktoré skúma nielen skutky, ale aj
vnútorné pohnútky, ktoré k nim vedú. Takto
sa rýchlo odhalí pasca pokušenia, ktorú
pripravil diabol. A nech by bolo pokušenie
akokoľvek silné, nemusíme sa obávať.
Generál George Patton bol známy strohos-
ťou svojich odpovedí. Nikdy nemrhal
slovami. Keď počas II. svetovej vojny jeho
jednotky v severnej Afrike úspešne odrazili
útok nemeckého vojska pod velením gene-
rálaErwinaRommelaaprešli doprotiútoku,
dostal otázku, ako dokázal odhadnúť
strategické úmysly protivníka. Odpovedal:
„Čítal som jehoknihu.“Rommel totiž napísal
knihu, ktorá detailne opisuje stratégiu boja
pechoty. Patton túto knihu poznal, a tak
vedel odhadnúť stratégiuboja, ktorúprotiv-
ník použĳe. Diabol síce nenapísal žiadnu
knihu, ale Boh nám odhalil jeho stratégiu
vo svojom slove. Študujme teda túto straté-
giu, „aby nás neoklamal satan - veď po-
známe jeho zámery“ (2 Kor 2,11). Víťazstvo
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môže byť naše, ale najprv musíme poznať
svojho nepriateľa a jeho stratégiu. Je to
pohľad do vlastného vnútra. Je to ako
keď sa pozrieme cez sklenenú fľašu do
svetla, aby sme zistili, či nápoj vo fľaši nie
je náhodou zakalený, teda skazený. Spy-
tovanie svedomia usvedčuje všetko, čo je
v nás zlé a nabáda nás k náprave. Je
nemožné, aby sa človek, ktorý si poctivo
spytuje svedomie, neusiloval omravné zdo-
konalenie. Keď totiž spozná svoje nedos-
tatky, buď sa bude usilovať o nápravu,
alebo zanechá spytovanie svedomia. Sv.
Tomáš Mórus radí: „Usiluj sa raz za deň
spytovať, ako si využíval čas aprejdi jednot-
livé hodiny, uvažujúc kde si bol, s ktorými
osobami si prišiel do styku, o čom si pre-
mýšľal, čo si rozprával, čo si počúval, čo
si robil, aby si spoznal uvoľnenie jazyka,
srdca a zmyslov, v čom a ako si pochybil
alebo si bol iným príčinou hriechu. Už v
zárodku odhaľuje biedu, klamstvo, podvod
diabla. Nasledujme Krista. Žime s Kristom
a v jeho blízkosti. To je zárukou, že diabol
nebude mať moc a nezvíťazí. Čerpajme

zo sviatostí, modlitby, príkladu svätých a
najmä z Eucharistie a sviatosti zmierenia.
S Bohom sa môžeme rozprávať všade a
neostane čas a miesto pre diabla. V súdnej
sieni dostal posledné slovo mladý muž ob-
žalovaný z vraždy strážnika v banke a hrozí
mu najvyšší trest. Muž tichým hlasom začal
hovoriť: „Začalo sa to ukradnutím piatich
centov z kabelky mojej matky. Neskôr som
začal kradnúť nielen z kabelky, ale aj
susedom, kamarátom, v škole. Až to došlo
k vykradnutiu banky a vražde strážnika.
Za chvíľu budem odsúdený. Prĳmem trest.
Chcem však vyzvať k zamysleniu každého
človeka. Zastavte sa pri akomkoľvek konaní
zla, hriechu. Vyproste si milosť, silu, prestať
konať akékoľvek zlo, hriech. Je to možno
posledná príležitosť vrátiť sa späť k čest-
nému, pokojnému životu. Dnes viem, že
Boh je milosrdný. Aj v mojom živote bol
začiatok pádu pri piatich centoch. Je na
nás urobiť teraz rázne rozhodnutie. Nie
sme v boji proti zlu sami. Boh je predsa
s nami. Diabol sa Boha bojí. Boh je naše
víťazstvo, istota, odmena, večný život.

Owianira, to je pozdrav v kmeňovom jazyku Madi, ktorým
hovoríme v našom regióne. Volám sa Emmanuel a chodím
do škôlky v centre Nepoškvrného srdca Panny Márie v malej
dedinke Unna v Ugande. V škole ma najviac baví počítanie.
Vychováva ma teta Florence, sesternica mojej mamy, ktorá
po mojom pôrode odišla, nevedno kam. Ocko mi zomrel, a
preto som vďačný tete, že okrem ďalších 5 detí sa stará aj o
mňa. Život v našej dedine nie je jednoduchý. Aby nás Florence
uživila, okrem práce učiteľky strednej školy pracuje cez víkendy
na poli. Všetko toto zvláda aj s Božou pomocou Občas sa jej
popri- tom motám pod nohy, ale vtedy ma radšej pošle hrať

futbal alebo hru s kolesami. Našou obľúbenou zábavou v Ugande je
totiž kotúľanie pneumatík. Hoci jej teraz s peniazmi nemôžempomôcť, domapomáham
aspoň zametať dvor a kŕmiť prasatá. A celkom mi to ide aj s varením. Florence mi
často varí moje obľúbené jedlá: ryžu, fazuľu a kozie mäso. Keď budem veľký, mojím
snom je byť inžinie- rom a vyrábať autá. Ďakujem ti, že aj vďaka tvojej pomoci sa
môžem naďalej vzdelávať a snívať svoj sen. Rubanga komba anyia ta ni – Boh vás
žehnaj!

Emmanuel

Pôstna krabička pre Afriku

postnakrabicka.sk

získate v každom kostole



Farské oznamy

Krížové cesty v Košiciach

Zbierka na charitu
Dnes sa koná pravidelná jarná zbierka

na Charitu. Úprimné Pán Boh zaplať za
vašu lásku a štedrosť.

Krížové cesty v katedrále
K pôstnemu obdobiu neodmysliteľne

patria krížové cesty, ktorými si ľudia pri-
pomínajú udalosti utrpenia Božieho Syna.
V našej katedrále budú krížové cesty každý
piatok o 17.15 hod.

Jarné kántrové dni
V tomto týždni máme jarné kántrové

dni v stredu, piatok a sobotu. Záväzný je
iba jeden deň. Obsahom týchto dní je príp-
rava na pokánie a na sviatosť zmierenia
a činorodá láska k blížnemu.

Ekumenická bohoslužba
Pozývame vás na ekumenickú boho-

službu, ktorá sa bude konať dńa 6. marca
2020 o 17,00 hod. v Kresťanskom centre
zboru Apoštolskej cirkvi, Bratislavská 1,
Košice. Bohoslužbu pripravili kresťanské
ženy zo Zimbabwe v rámci Svetového dňa
modlitieb 2020.

Katolícke hnutie žien Slovenska orga-
nizuje každoročnú pôstnu zbierku Podeľ-
me sa!

Tohtoročný 14. ročník podujatia Podeľ-
me sa! 2020 organizuje Katolícke hnutie
žien Slovenska v pôstnom období od
26.2.2020 do 31. 5. 2020. Výťažok zbierky
bude určený na podporu dvoch projektov:

V rámci projektu Pomáhajme spoločne
podporíme projekt OÁZY- Nádej pre nový
život: Bývanie pre rodiny v núdzi v Ber-
nátovciach pod vedením duchovného otca
Petra Gombitu.

Druhá časť z výnosu zbierky v tomto
roku pôjde na zriadenie Centra prevencie
rodinných konfliktov v Bratislave, ktoré po-
skytne kvalitnú poradenskú a terapeutickú
podporu rodinám v náročných životných
situáciách.

Viac informácii o tomtoprojektenájdete
na khzs.sk

Krížová cesta je možnosť zamyslieť sa nad utrpením Božieho Syna a nájsť v
ňom silu znášať i naše ľudské utrpenia a bolesti. Niesť svoj životný kríž spolu s
Kristom. V našej farnosti vám ponúkame možnosť zúčastniť sa pravidelne na týchto
krížových cestách:

Dóm sv. Alžbety
každý pôstny piatok od 17.15 hod.
Seminárny kostol
každú pôstnu stredu a piatok od 15.45 hod.
Uršulínky
každá pôstna streda od 16.30 hod.
(v maďarskom jazyku)
každý pôstny piatok od 15.00 hod.
Dominikáni
každý pôstny piatok od 16.45 hod.
Krista Kráľa
každý pôstny piatok od 16.30 hod.
Jezuiti
každý pôstny piatok od 17.30 hod.
Kalvária
každá pôstna nedeľa od 14.30 hod.
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Deň Liturgická spomienka Liturgické čítania

Ne
01.03. 1. PÔSTNA NEDEĽA

Č1: Gn 2, 7-9; 3, 1-7a
Ž: Ž 51, 3-4. 5-6a. 12-13. 14+17
Č2: Rim 5, 12-19
Ev: Mt 4, 1-11

Po
02.03. Pondelok po 1. pôstnej nedeli

Č1: Lv 19, 1-2. 11-18
Ž: Ž 19, 8. 9. 10. 15
Ev: Mt 25, 31-46

Ut
03.03. Utorok po 1. pôstnej nedeli

Č1: Iz 55, 10-11
Ž: Ž 34, 4-5. 6-7. 16-17. 18-19
Ev: Mt 6, 7-15

St
04.03. Streda po 1. pôstnej nedeli

Č1: Jon 3, 1-10
Ž: Ž 51, 3-4. 12-13. 18-19
Ev: Lk 11, 29-32

Št
05.03. Štvrtok po 1. pôstnej nedeli

Č1: Est 4, 17
Ž: Ž 138, 1-2a. 2bc+3. 7c-8
Ev: Mt 7, 7-12

Pi
06.03. Piatok po 1. pôstnej nedeli

Č1: Ez 18, 21-28
Ž: Ž 130, 1-2. 3-4. 5-6b. 6c-8
Ev: Mt 5, 20-26

So
07.03. Sobota po 1. pôstnej nedeli

Č1: Dt 26, 16-19
Ž: Ž 119, 1-2. 4-5. 7-8
Ev: Mt 5, 43-48

Ne
08.03. 2. PÔSTNA NEDEĽA

Č1: Gn 12, 1-4a
Ž: Ž 33, 4-5. 18-19. 20+22
Č2: 2 Tim 1, 8b-10
Ev: Mt 17, 1-9

Liturgický prehľad na 1. pôstny týždeň

Detské okienko
Ahojte! Dnes je Ježiš po-

kúšaný na púšti, no nenechá
sa zlomiť. Dokážete nájsť na
obrázku všetkých sedem roz-
dielov?


