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Pred tretím Národným pochodom za život
Bratislava - 22/09/2019

text: Dušan Škurla, 
koordinátor Úradu pre apoštolát ochrany života
foto: internet

Ako súčasť našej prípravy na toto vrcholné podujatie Vám ponúkame viacero krát-
kych zamyslení na pokračovanie, ktoré pripravil o. Dušan Škurla, koordinátor Úradu pre 
apoštolát ochrany života.

HNUTIE ZA ŽIVOT. ČO JE TO?

Je to relatívne mladý pojem, silne-
júci v našom prostredí hlavne po roku 
1990. Niekedy sa užíva aj anglický va-
riant pro-life hnutie. Treba uznať, že 
týmto slovným spojeniam chýba pres-
nosť. Vylepšená forma by mohla byť 
napr. hnutie ochrany života. Ale i tu je 
nejasné, na aký život sa myslí. Veď aj 
ochrancovia prírody – enviromentalis-
ti – by sa mohli zahrnúť do hnutia za 
život. Teda ešte presnejšie by sa mohlo 
povedať hnutie ochrany ľudského živo-
ta. 

No mohli by sme sa pýtať ďalej, čo 
sa myslí pod pojmom ochrana. Všet-
ci každodenne chránime svoj život – 
spánkom, stravou, oblečením atď. – teda 
dá sa povedať, že všetci sme každodenne 
ochrancami ľudského života. Ale musíme 
uznať, že sú ľudia so špeciálnymi potreba-
mi. (A nielen ľudia! Veď jestvujú napr. rôzne 
stupne ochrany spodných vôd, alebo zá-
konom chránené rastliny, živočíchy alebo 
územia.) Podobne chápeme, že aj človek 
môže byť ohrozený a následne chránený 
v rôznej miere. Okrem univerzálnych prin-
cípov ochrany človeka (napr. „Nezabiješ!“; 
„Čo nechceš, aby iní robili tebe, nerob ani 
ty im.“...) sa v ľudskej spoločnosti neustá-
le vyvíja vedomie, že niektoré okolnosti 
ľudského života potrebujú špecifickú po-
zornosť (napr. maloletí, vdovy, siroty, zdra-
votne postihnutí, chorí, niektorí profesie, 
robotníci vo vzťahu k zamestnávateľom, 
chodci a cyklisti vo vzťahu k automobi-
lom,...). 

Na začiatku ochrany človeka stojí od-
veké povedomie o jedinečnosti seba sa-
mého a ostatných ľudí: SOM ČLOVEK! 

SME ĽUDIA! Nie je to myšlienka kresťan-
ská, no treba povedať, že kresťanstvo silno 
prehĺbilo toto chápanie - Boží Syn dal svoj 
život za našu záchranu, t.j. sme veľmi vzác-
ni. Nasledovali stáročia zápasu o oslobo-
denie otrokov, pozdvihnutie dôstojnosti 
ženy a vznešenosti sexuality, formovanie 
vzdelávacieho, sociálneho a zdravotné-
ho systému, úcta k novonarodeným a iné. 
Tak sa rodila kresťanská civilizácia - teda 
taká, ktorá bola silno ovplyvnená duchom 
evanjelia. Dnes sú to samozrejmosti, no 
predchádzal tomu dlhý zápas, kým sa do-
siahlo, že vyššia úroveň úcty voči člove-
ku sa zakorenila v mentalite spoločnosti. 
Fakticky išlo o prenos evanjelia do kaž-
dodenného života. Stálo za tým silné pre-
svedčenie niekoľkých, že ČLOVEK JE (AŽ) 
ČLOVEK!  

Teda, hnutie za život nie je vôbec nové. 
V každej dobe a každej spoločnosti malo 
svoje osobité pomenovania i úlohy. V ďal-
šej časti si povieme o aktuálnych výzvach 
pre pro-life hnutie.



Prípravným obdobím pred Veľkou no-
cou je štyridsaťdňový pôst. Je formou po-
kánia nielen v kresťanstve, ale aj v iných 
náboženstvách. V Rímskokatolíckej cirkvi 
sa pôstna príprava na Veľkú noc začí-
na tzv. Popolcovou stredou. Je to stre-
da v siedmom týždni pred Veľkou nocou. 
Tento rok pripadá na 14. februára. V tento 
deň, ktorý je dňom prísneho pôstu a zdr-
žiavania sa mäsitého pokrmu, kňaz alebo 
diakon robí popolom znak kríža na čelách 
veriacich so slovami: „Pamätaj, že prach si 
a na prach sa obrátiš“, alebo „Kajajte sa 
a verte v evanjelium!“. Tento úkon zároveň 
vysvetľuje rozdiel medzi prísnym pôstom 
tento deň a prísnym pôstom na Veľký pia-
tok. Prvý je pôstom pokánia za spáchané 
hriechy („zhrešil som, ani jesť nechcem, 
kým to nedám do poriadku“). Druhý je 
pôstom, ktorý spomína Pán Ježiš: „No prí-
du dni, keď im ženícha vezmú; potom sa 
budú postiť“ (Mt 9, 9).

Obrad sypania popola na hlavu v prvý 
pôstny deň sa praktizoval už od 8. storo-
čia. Pôvodne to bol obrad vyhradený len 
pre veľkých a verejných hriešnikov, ktorí 
v tento deň začínali svoju cestu pokánia. 
Vstupovali do chrámu bosí, zaodetí vreco-
vinou a sypali si na hlavu popol. Neskôr 
podobným spôsobom začínali svoje poká-
nie nielen verejní kajúcnici, ale aj ostatní 

veriaci a sypanie popola na hlavu sa stalo 
všeobecným symbolom rozhodnutia na-
stúpiť na cestu pokánia. V 10. a 11. storočí 
bol už tento obrad udomácnený v mno-
hých oblastiach západnej Európy. Koncil 
v Benevente v roku 1091 ho zaviedol pre 
celú Cirkev, pričom sypanie popola na hla-
vu sa nahradilo značením na čelo.

Tento obrad sa kedysi konal na Prvú 
pôstnu nedeľu – tou totiž aj skutočne 
40-dňové Pôstne obdobie začínalo. No 
neskôr sa ujalo tvrdenie, že nedele, kto-
ré nie sú dňami pôstu, sa do 40 dní po-
kánia nepočítajú. A zároveň sa k tomuto 
obdobiu pripojili (nelogicky) aj prvé dva 
dni Veľkonočného trojdnia. Jednoduchá 
matematika tak viedla k posunutiu začiat-
ku Pôstneho obdobia o 4 dni na Popol-
covú stredu. Liturgická reforma zavŕšená 
II. vatikánskym koncilom tieto anomálie 
odstránila – teda obnovila Veľkonočné 
trojdnie ako samostatné liturgické obdo-
bie (najdôležitejšie, nazývané tiež nedeľa 
nedieľ), ale Popolcovú stredu ponechala. 
Preto dnes máme 44-dňové Pôstne obdo-
bie. Pričom všetky nedele sú jeho súčas-
ťou (samotný ich názov to hovorí), ale nie 
sú dňami pôstu. Rovnako ako nie sú dňa-
mi pôstu aj obe slávnosti, ktoré v Pôstnom 
období slávime – Zvestovanie Pána a sv. 
Jozefa (ak sa nepresúvajú).

Pôst



Fašiangová adorácia
V pondelok a utorok pred popolcovou 

stredou vás pozývame na celodennú fa-
šiangovú adoráciu do katedrály. Najsvä-
tejšia sviatosť bude vystavená k poklone 
od 7.30 ráno do večernej sv. omše. 

Sv. omše na Popolcovú stredu
Dóm sv. Alžbety:  6.00, 7.00, 8.00, 11.30, 
   15.00, 18.00
Uršulínky: 8.00, 15.45
Krista Kráľa: 17.00
Charita:  14.30 

Sv. omša na Popolcovú stredu pre an-
glicky hovoriacich

Na Popolcovú stredu 06.03.2019 sa 
v kaplnke sv. Michala uskutoční sv. omša 
v anglickom jazyku o 17.00 hod.

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 kaž-
dý piatok o 17.15 hod.

Zbierka na charitu
Na budúcu nedeľu sa koná pravidelná 

zbierka na Charitu. Úprimné Pán Boh za-
plať za vašu lásku a štedrosť.

Oslávte 25. výročie manželstva
V rámci Roka sv. Košických mučeníkov 

si prvýkrát v košickej katedrále spoločne 
pripomenieme jubileum manželov 25. vý-
ročie manželstva z celej arcidiecézy: 26. 
mája o 15.00 hod.  

Pozývame všetkých jubilujúcich man-
želov našej farnosti, aby nám svoju túžbu 
osláviť svoje výročie oznámili v kancelárii 
farského úradu. 

Prihlášky do kňazského seminára
Kto cíti povolanie ku kňazstvu, môže sa 

prihlásiť do Kňazského seminára v Koši-
ciach. Žiadosť o prijatie je potrebné poslať 
do 31. marca 2019 na adresu: 

Kňazský seminár sv. Karola Boromej-
ského, Hlavná 91, 042 03 Košice.

K žiadosti je potrebné pripojiť list, 
v ktorom kandidát objasní dôvody, pre 
ktoré sa hlási do seminára. Termíny poho-
vorov pre prijatie do kňazského seminára 
budú oznámené individuálne. Detailnej-
šie informácie sú na internetovej stránke 
www.kske.sk. Zároveň je potrebné prihlásiť 

Farské oznamy
sa na štúdium na Teologickej fakulte v Ko-
šiciach.

Ponuka TF KU Košice
Katolícka teológia, náuka o rodine, so-

ciálna filozofia, sociálna práca a učiteľstvo. 
Podmienky prijatia v roku 2019/20: pre ba-
kalársky stupeň: úplné stredné vzdelanie; 
pre magisterský stupeň: ukončené baka-
lárske štúdium. Rešpektovanie katolíckeho 
ducha univerzity. 

Termín podania prihlášky na bakalár-
ske a magisterské štúdium: do 30.04.2019. 
Termín podania prihlášky na doktorand-
ské štúdium: do 31.05.2019. Poplatok za 
materiálne zabezpečenie prijímacieho ko-
nania: 35 € papierová prihláška. Je po-
trebné vypísať aj elektronickú prihlášku 
(stránka www.tf.ku.sk). Deň otvorených 
dverí na TF KU: 5. február 2019. Všetky in-
formácie sú na stránke www.tf.ku.sk.

Master v teológii manželstva a rodiny
Teologická fakulta KU v Ružom-

berku v spolupráci s Košickou arcidie-
cézou a Akadémiou Karola Wojtylu 
otvára prihlasovanie na dvojročný aka-
demický program Master v teológii man-
želstva a rodiny. Program je určený pre 
osobnú a profesionálnu formáciu a pro-
filáciu jednotlivcov, manželských párov, 
seminaristov, kňazov, zasvätených, odbor-
níkov pre prácu s rodinou a budúcich koor-
dinátorov pastorácie rodín vo farnostiach. 
Obsah programu tvorí pohľad učenia 
Cirkvi a spoločenských vied na manžel-
stvo a rodinu. Prihlásiť sa je možné do 
30.4.2019 prostredníctvom www.tf.ku.sk.

Štvrtky sv. Rity u Augustiniánov
Bratia augustiniáni pozývajú na Štvrt-

ky sv. Rity v kostole sv. Rity v Košiciach. 
Celkovo 15 Štvrtkov sv. Rity je dlhšia prí-
prava na slávnosť svätice z Umbrie (22. 
mája). Pripomína nám 15 rokov stigmy, 
ktorú nosila na svojom tele Rita z Cascie, 
“svätá v nemožných prípadoch”. Budeme 
sa modliť spoločne za rodiny, zmierenie 
a odpustenie v rodinách, za chorých a tr-
piacich.

Program: 
17:30 ruženček sv. Rity - možnosť pri-

stúpiť  ku sviatosti zmierenia.
18:00 sv. omša s krátkou pobožnosťou.
Relikviu sv. Rity si možno uctiť pred 

alebo po sv. omši, pod kostolom v kaplnke.
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Liturgický prehľad na 8. týždeň cez rok "C"
Deň Liturgická spomienka Liturgické čítania

Ne
03.03. 8. NeDeľA V CeZROčNOm ObDObí

č1: Sir 27, 5-8
Ž: Ž 92, 2-3. 13-14. 15-16
č2: 1 Kor 15, 54-58
ev: Lk 6, 39-45

Po
04.03.

Svätého Kazimíra
ľub. spomienka

č1: Sir 17, 20-28
Ž: Ž 32, 1-2. 5. 6. 7
ev: Mk 10, 17-27

Ut
05.03. Utorok 8. týždňa v Cezročnom období

č1: Sir 35, 1-15
Ž: Ž 50, 5-6. 7-8. 14+23
ev: Mk 10, 28-31

St
06.03.

POPOLCOVá STReDA
Pôst a zdržovanie sa mäsitého pokrmu

č1: Joel 2, 12-18
Ž: Ž 51, 3-4. 5-6a. 12-13. 14+17
č2: 2 Kor 5, 20 – 6, 2
ev: Mt 6, 1-6. 16-18

Št
07.03.

Svätých Perpetuy a Felicity, mučeníc
spomienka

č1: Dt 30, 15-20
Ž: Ž 1, 1-2. 3. 4+6
ev: Lk 9, 22-25

Pi
08.03.

Svätého Jána z Boha, rehoľníka
spomienka

č1: Iz 58, 1-9b
Ž: Ž 51, 3-4. 5-6a. 18-19
ev: Mt 9, 14-15

So
09.03.

Svätej Františky Rímskej, rehoľníčky
spomienka

č1: Iz 58, 9c-14
Ž: Ž 86, 1-2. 3-4. 5-6
ev: Lk 5, 27-32

Ne
10.03. 1. PôSTNA NeDeľA

č1: Dt 26, 4-10
Ž: Ž 91, 1-2. 10-11. 12-13. 14-15
č2: Rim 10, 8-13
ev: Lk 6, 39-45

Detské okienko

Lk 6, 39-45

Ahojte! Dnes Ježiš hovorí, že kaž-
dý strom je možné poznať po ovocí. 
Aj my sme ako také stromy a máme 
prinášať ovocie. Skúste sa zamyslieť, 
čo môže byť naše ovocie. Tiež nakres-
lite nejaké plody na tento strom.

Zbierka na charitu


