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Pôstna doba – je čas, ktorý máme 
správne využiť. V mnohom nám napomô-
že pre náš život. Čo si môžeme napríklad 
uvedomiť hneď na jeho začiatku?

Profesor skončil prednášku a ako ob-
vykle sa spýtal: “Má niekto otázku?“ Je-
den zo študentov sa ozval: „Pán profesor, 
v čom je zmysel života?“ Jeden zo štu-
dentov, čo sa už chystal odísť, sa zasmial. 
Profesor sa zadíval na študenta, ktorý mu 
položil otázku, aby sa presvedčil, či otázku 
myslí vážne. Bola to pravda. „Odpoviem 
vám.“ Vytiahol z vrecka peňaženku a z nej 
malé zrkadielko, nie väčšie ako minca. Po-
tom povedal: „Počas vojny som bol malý 
chlapec. Raz na ulici som našiel rozbité zr-
kadlo. Schoval som si z neho tu najväčšiu 
časť. To je toto. Začal som sa s ním hrať 
a učarovalo mi, že môžem nasmerovať 
lúč svetla do tmavých kútov, kde sa sln-
ko nikdy nedostalo, do hlbokých dier, trh-
lín a skrýš. To zrkadielko som si ponechal. 
Keď som sa stal dospelým, zistil som, že to 
nebola len detská hra, ale metafora toho, 

Realita pokušenia text: Pavol Vandžura, kaplán 
foto: internet

čo môžem v živote urobiť. Ja som taktiež 
kúskom zrkadla, ktoré ako celok nepo-
znám. Ale s tým čo mám, môžem poslať 
svetlo – pravdu, porozumenie, poznanie, 
dobro a nehu – do tmavých kútov ľudské-
ho srdca a môžem niečo v nich zmeniť. 
Môžu to uvidieť iní ľudia a taktiež to robiť. 

Uvedomiť si môžeme, že náš boj proti 
pokušeniu môže sa stať mementom aj pre 
víťazstvo iných. 

Príklad nachádzame v Ježišovej od-
povedi pokušiteľovi: „Napísané je: ,Nie-
len z chleba žije človek.“ Ale aj zo slov: „Je 
napísané: ,Pánovi, svojmu Bohu sa budeš 
klaňať a jedine jemu budeš slúžiť.“ A pri 
treťom pokušení Ježiš mu odvetil: „Je po-
vedané: ,Nebudeš pokúšať Pána, svojho 
Boha“ (Lk 4,4.8.12)!

Udalosť, o ktorej evanjelium rozpráva, 
sa odohrala na začiatku verejnej činnosti 
Pána Ježiša, keď na púšti prežil štyridsať 
dní. Môžeme hovoriť o alúzii štyridsaťroč-
nej cesty Židov púšťou. Bol to pre Židov 
čas vážnych skúšok, keď národ viackrát 

Boj proti každému pokušeniu nesmieme podceniť 



podľahol pokušeniam. Bol to aj čas, keď 
musel u Židov dozrieť vzťah k Bohu. Po-
dobne museli dozrieť v dejinách Cirkvi 
apoštoli, svätci, vyznávači, keď uprostred 
ľudí, s ktorými žili, sa museli osvedčiť, že 
celí a celkom patria Bohu. To, že vlastne 
tie roky skúšok prinášajú im upevnenie vo 
viere, znamená, že sú skutočne nasledov-
níkmi Pána Ježiša, ktorý sa postil na púšti 
a bol pokúšaný v spojení so svojím mesi-
ášskym povolaním. V žiadnom prípade 
nepochybujeme o pravovernosti udalos-
tí, akými prešiel Ježiš, a taktiež nechceme 
zmenšovať ich hodnotu. On, ktorý vzal na 
seba naše hriechy, túžil poznať moc poku-
šenia, preto ich podstúpi, aby nám ukázal, 
že aj my máme zvíťaziť nad zvodcovskou 
silou. Eva „videla, že strom je na jedenie 
chutný, na pohľad krásny a na poznanie 
vábivý, nuž vzala z jeho ovocia a jedla...“ 
(Gn 3,6). Ježiš prijal prirodzenosť človeka. 
Aj on na púšti vyhladol. Rozhodol sa spa-
siť človeka, a preto chce každému člove-
ku ukázať víťazstvo nad pokušením. Na to 
poukazuje sv. Ján slovami: „Ak niekto milu-
je svet, nie je v ňom Otcova láska. Veď nič 
z toho, čo je vo svete, ani žiadostivosť tela, 
ani žiadostivosť očí, ani honosenie sa bo-
hatstvom nie je z Otca, ale zo sveta. A svet 
sa pominie, aj jeho žiadostivosť. Kto však 
plní Božiu vôľu, ostáva naveky“ (1 Jn 2,16-
17). Ježiš troma citátmi z Písma odpovedá 
diablovi, ale to nie je táranina naučených 
formuliek, ale vykúpené jasným podaním 
odpovede. Je to akési existenčné vyznanie 
prenesené na vyššiu rovinu.

Aj keď sa súčasný človek smeje z exis-
tencie diabla, veriaci si viac a viac uve-
domuje, že diabla nehodno podceňovať. 
Diabol jestvuje a má určitú moc. Člo-
vek – ako bytosť obdarovaná rozumom 
a slobodnou vôľou – sa musí osvedčiť vo 
vernosti k Bohu. Sme slabí a poznačení 
egoizmom, a aj to zohráva u diabla svoje, 
pretože nepôsobí na každého človeka rov-
nako. Diabol je taktik. 

Preto si musíme byť vedomí toho, čo je 
to pokušenie. Pokušenie je pasca, nástra-
ha, ktorá nás navádza na hriech. O poku-
šení bohatstva píše sv. Pavol Timotejovi: 
„Lebo tí, čo chcú zbohatnúť, upadajú do 
pokušenia a osídla a do mnohých nezmy-
selných a škodlivých žiadostí, ktoré ľudí 
ponárajú do záhuby a zatratenia“ (1 Tim 
6,9). Pokušenie je často príťažlivá, hyp-
notizujúca fatamorgána, ilúzia zisku, pro-
spech, príjemnosť. A až potom ukáže sa, 
že klamstvo má krátke nohy, že na krivde 
človeka sa nezbohatne, že lenivosť ruinuje 
plány človeka, že keď zvalí vinu na druhé-

ho človeka, pred ňou sa nezachráni. Ale 
to všetko až potom. Teraz pokušenie vy-
zerá duchaplné, dôvtipne vábivo, predsta-
vuje sa v pestrých farbách, ubezpečujúco, 
že je to kvalita, že nič sa tým nestane, že 
nikto sa to nedozvie, že nič sa nerozkazu-
je, že iní takisto postupujú, má rôzne farby 
dúhy, pobáda, čaruje, ponúka perspektívy. 
Pravda, až potom nasleduje katastrofa, 
tragédia, blato, smútok, žiaľ, strata jasnej 

cesty, beznádej. Často nasleduje ľudská 
krivda, nespravodlivosť spôsobuje ne-
šťastie. A to “potom“ môže byť už zajtra, 
o niekoľko dní, rokov, ale vždy bude na-
sledovať ako vracajúca sa vlna, vlna pri-
nášajúca zlo. 

Čo je žriedlom pokušení? 
Diabol pôsobí na zmysly, na našu fan-

táziu, pamäť, aby ovládal našu vôľu. Veľ-
mi dobre pozná naše slabé miesta, a preto 
vie, kde, ako a kedy účinne môže zaútočiť. 
Taktiež používa iných ľudí, ktorí už podľah-
li diablovi a teraz ako nástroj presviedča-
jú, tlmočia, prosia, hrozia, aby sa nezmieril, 
aby ustupoval, povedal, protivil sa, vy-
pil, zobral, pozeral, oklamal, sfalšoval, vy-
dieral, vykrúcal sa, opisoval, zbavoval sa, 
pretože ti to prinesie úžitok, pomôže, od-
stráni, umožní, lebo to získaš bez práce 
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a to toľko, koľko budeš chcieť. Zmyslovosť 
kričí a domáha sa ukojenia. Robí všetko, 
aby neprišla o svoje obete. Čo vtedy robiť? 
Odstrániť faloš, ktorou sa maskuje a vtedy 
stráca svoju fascinujúcu silu. Pravda oslo-
bodzuje od klamstiev a fatamorgán, pri-
navracia dôležitosť ich hodnotám. Jedno 
je isté: nesmie koketovať s pokušením.

Rozpráva o tom príbeh o pustovníko-
vi, ktorý bol taký dokonalý, že už bol jed-

nou nohou v raji. K životu už nepotreboval 
skoro nič. Býval v jaskyni a živil sa lesnými 
plodmi. Diabol premýšľal, ako by pustov-
níka zviedol na hriech. Dlho ho sledoval, 
skúmal jeho reakcie, ale nenašiel nič, na 
čo by priamo mohol zaútočiť. Prišiel za 
ním vtedy, keď si práve posledný kúsok 
chleba máčal v studničke, aby mu zmäkol. 

„Pozdravujem ťa,“ pozdravil diabol. 
„Vieš, kto som?“ „Diabol,“ odpovedal po-
kojne pustovník. „Boh mi dovolil, aby som 
ťa pokúšal. Chcem, aby si spáchal hriech.“ 
„Len hovor,“ odpovedal pustovník. „Počú-
vam ťa.“ „Zabi niekoho.“ „Nie. O tom sa ne-
budeme rozprávať.“ „Tak prepadni nejakú 
ženu.“ „To je beštiálne a nechutné. To ni-
kdy neurobím. Choď preč, diabol! Nemáš 
fantáziu.“ „Tak sa napi aspoň vína. To ani 
nie je hriech. Na jednom hlte nie je nič zlé-

ho.“ V tej chvíli sa diablovi v rukách obja-
vil krčah s chladeným a perlivým vínom. 
„Len si trochu upi.“ Pustovník sa nadýchne 
a upije si vína. „Hm,“ usmial sa pustovník. 
„Je dobré“ a dal si hneď druhý dúšok vína. 
„Je silné... je diabolské!“ Pustovník sa už 
hlúpo usmieval. A potom znova si upil. Už 
sa ledva držal na nohách. Po lúke prichá-
dzala k pustovníkovi mladá žena. „Pozdra-
vujem ťa, svätý muž,“ oslovila pustovníka. 
„Priniesla som ti niekoľko jabĺk a trochu 
chleba.“ Pustovník sa s divokým krikom 
a zakalenými očami vrhol na ženu. Chy-
til ju za vlasy a zvalil na zem. Žena začala 
volať o pomoc. Počul ju otec, ktorý neďa-
leko pracoval na poli a pribehol k jaskyni. 
Pustovník vzal veľký kameň a celou silou 
udrel otca. Keď sa pustovník spamätal, pri 
nohách mu ležal mŕtvy muž v kaluži krvi. 
„Myslím, že je po ňom,“ povedal s úsme-
vom diabol. (B.Ferrero, Další příběhy pro 
potěchu duše, Portál, Praha, 1997 s. 37)

Kde spravil pustovník najväčšiu chy-
bu? Keď sa pustil s diablom do rozhovoru. 
Koketovať s hriechom znamená začiatok 
pádu. 

Pán Ježiš nám dal opačný príklad. 
V jeho slovách pokušiteľovi je jasná od-
poveď: „Napísané je: Nielen z chleba žije 
človek.“ Ale aj zo slov: „Je napísané: Páno-
vi, svojmu Bohu, sa budeš klaňať a jedine 
jemu budeš slúžiť.“ A pri treťom pokušení 
Ježiš mu odvetil: „Je povedané: Nebudeš 
pokúšať Pána, svojho Boha!“ (Lk 4,4.8.12). 
Toto je potrebné si osvojiť. Chápeme, že 
každý kompromis je nám na škodu. Vie-
me, že kto podá diablovi palec, už má celú 
ruku a pritiahne ho ku sebe. Je potrebné 
byť opatrný, pestovať v sebe zásady, vy-
hýbať sa zmyslom, ako sú chuť, zrak, ale 
pozor najmä na dotyk, ktoré pôsobia ob-
zvlášť silne, poznávajúc príjemnosti, a pre-
to človeka rovnako rýchlo ujarmujú. Taký 
stav ničí osobnosť, prehlušuje citlivosť na 
duchovné hodnoty, oslabuje zmysel pre 
morálne hodnoty človeka, pobáda ho 
k príjemnostiam oveľa triviálnym a plyt-
kým. A to každý veriaci človek zavrhuje, 
neprijíma, odmieta.

Profesor od detstva sa naučil chápať 
a správne pristupovať k zmyslu života. 
Malé zrkadielko mu to pripomína. Kiež by 
nám naše dobré, ale aj zlé zážitky, skúse-
nosti poslúžili k dobru, spáse našich duší. 
Na začiatku pôstnej doby zoberme si pred 
seba, že aj obmedzovaním sa, zriekaním, 
ovládaním sa, sebazáporom v dovole-
ných, príjemných a dobrých veciach chce-
me byť vernejší Bohu. 



Podstatou podujatia je:
delím sa, nedávam almužnu, ale 

to, čo si odopriem.

Jeden deň v pôstnom období 
obetujem ako osobný pôst za nú-
dznych. Peniaze, ktoré takto ušet-
ríme - finančnú hodnotu stravy 
jedného dňa - im venujeme. Takto 
sa môžu zapojiť všetci bez roz-
dielu, vo farnostiach či v spolo-
čenstvách. Najčastejšia forma je 
pripraviť pôstnu polievku a účast-
níci podujatia za ňu "zaplatia" ako 
za sviatočný obed. To isté môžu 
urobiť rodiny, aj doma, keď nava-
ria skromný obed.

Výťažok zbierky je určený na 
podporu dvoch projektov:

Centrum pre deti a rodiny 
Dominika v Rožňave poskytuje 
starostlivosť deťom, ktorých do-
terajšia výchova je vážne ohroze-
ná alebo narušená; niektoré deti 
boli týrané a zneužívané. Poskytu-
je liečebno-výchovnú starostlivosť, 
sociálne a psychologické pora-
denstvo rodinám, ktoré zlyhali vo 
svojej výchovnej funkcii. Nakoľko 
prevádzka centra je v nájomných 
priestoroch, nie je možná žiad-
na prístavba, potrebná na jeho 
nevyhnutnú činnosť. Rozšírenie 
priestorov chcú rehoľné sestry – 
saleziánky riešiť zakúpením kon-
tajnera.

Druhá časť z výnosu zbier-
ky v tomto roku pôjde na do-
budovanie druhej časti budovy 
Krízového centra Vincentínum 
v Košiciach, ktorá umožní dôstoj-
ný život ďalším rodinám. Stane sa 
tiež miestom pre poskytovanie so-
ciálnych služieb a poradenstva aj 
ďalším neubytovaným matkách 
s deťmi v krajnej životnej núdzi.

Bankové spojenie: 
Tatra banka, a. s., Hodžovo 

nám. 3, 811 06 Bratislava, 
č. účtu osobitne zriadeného 

na zbierku: 0029 4001 6642/1100, 
IBAN SK50 1100 0000 0029 4001 
6642, variabilný symbol 3180946.

Tohtoročný  13. ročník podujatia Podeľme sa! 2019 organizuje Katolícke hnutie žien Slo-
venska v pôstnom období od 6.3. 2019 do 31. 5.2019.

www.khzs.sk



Deň modlitby a pôs-
tu za pokoj vo sveteKrížová cesta je možnosť zamyslieť 

sa nad utrpením Božieho Syna a nájsť 
v ňom silu znášať i naše ľudské utr-
penia a bolesti. Niesť svoj životný kríž 
spolu s Kristom. V našej farnosti vám 
ponúkame možnosť zúčastniť sa pra-
videlne na týchto krížových cestách:

Krížové cesty v Košiciach

Dóm sv. Alžbety  piatok      17.15 hod.
Seminárny kostol  streda   15.45 hod.
  piatok  15.55 hod.
Uršulínky  piatok   15.00 hod.
Dominikáni  piatok  16.45 hod.
Krista Kráľa  piatok  16.30 hod.
Jezuiti piatok  17.45 hod. 
Premonštráti piatok   16.30 hod. 
  (v maďarskom jazyku)
  piatok  18.00 hod. 

www.khzs.sk

Milí priatelia, aj tento rok môže každý 
občan zamestnaný na Slovensku určiť, na 
čo sa použije časť z jeho odvedenej dane. 
Je to právo, ktoré umožňuje zákon. Nie 
je to žiadny dar navyše. Ponúkame Vám 
možnosť darovať tieto 2% svojej dane Ob-
čianskemu združeniu na záchranu Košickej 
katedrály, ktoré sa snaží podporiť zachova-
nie kultúrnych a duchovných hodnôt, akou 
je aj národná kultúrna pamiatka Dóm sv. 
Alžbety. Tlačivá sú k dispozícii v jednotli-
vých kostoloch našej farnosti. Chceme Vás 
poprosiť, aby ste oslovili aj ľudí, ktorých 
poznáte, prípadne firmy a podnikateľov, 
nakoľko sa právo venovania 2% vzťahu-
je aj na nich. Vyhlásenie je súčasťou tlačív 
daňového priznania k dani z príjmov PO 
a FO. Za Vašu podporu ďakujeme. Kon-
taktné údaje: Občianske združenie na zá-
chranu Košickej katedrály, Hlavná 26, 040 
01 Košice IČO: 35547413 IBAN: SK56 5200 
0000 0000 0582 1182/5200, OTP banka 
Slovensko, pobočka Košice, Právna forma: 
občianske združenie.

Darovanie 2 % dane pre Katedrálu sv. Alžbety



Slovenská katolícka charita už 8 rokov 
pomáha v krajinách subsaharskej Afriky. 
Od začiatku stojí pri tých najkrehkejších 
– deťoch, ktoré trpia chorobami, podvýži-
vou či boli vyčlenené na okraj spoločnos-
ti. Postupne vďaka štedrosti slovenských 
darcov sa pomoc rozširuje aj na podporu 
mladých, ktorí by sa bez pomoci nedostali 
z chudoby. Získaním zručností v stolárskej 
a krajčírskej dielni si dokážu tí najchudob-
nejší zaobstarať základné živobytie.

Pridajte sa k nám a pomôžte pros-
tredníctvom zbierky Pôstna krabička pre 
Afriku aj vy. Každý pôstny dar vo forme 
modlitby alebo finančného príspevku dá 
deťom a mladým šancu na lepší život.

Ak sa počas pôstu rozhodnete vzdať 
obľúbenej kávy, sladkosti či inej drobnosti 
a ušetrené peniaze vhodíte do pôstnej kra-
bičky, podporíte vzdelávanie a zdravotnú 
starostlivosť pre konkrétne deti v Ugande 
a Rwande.

Mukamisha je tvárou tohtoročnej kampane. Je to šikovné sedemročné dievčatko. 
Rodičia ju opustili, keď bola malé bábätko, a tak sa o ňu v rannom detstve starala 
babička. Láskavú starostlivosť si však dievčatko dlho neužilo. Po smrti babičky sa oň 
opäť nemal kto postarať. Našťastie si Mukamishu do pestúnskej starostlivosti vzala 
Joseline, ktorá pravidelne vypomáha v charitnom centre v mestečku Kibeho, na juhu 
Rwandy. Jej najlepší kamarát sa volá Arkadi. Spolu si spievajú alebo sa hrajú s lop-
tičkou. Keď Mukamisha vyrastie, chcela by byť predavačkou. Vraví, že všetkým bude 
nadšene predávať mandazi, čo je jej najobľúbenejšie pečivo. Mukamisha sa do škôlky 
teší každý deň.



Zbierka na charitu
Dnes sa koná pravidelná zbierka na 

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

Jarné kántrové dni
V tomto týždni máme jarné kántrové 

dni. Záväzný je iba jeden deň. Obsahom 
týchto dní je príprava na pokánie a na 
sviatosť zmierenia a činorodá láska k blíž-
nemu.

Farské oznamy Stretnutie katechétov našej farnosti
Pozývame na stretnutie všetkých, ktorí 

sú zapojení do katechézy v našej farnosti, 
či už na základných alebo stredných ško-
lách. Stetnutie sa uskutoční v priestroch 
farského úradu na Hlavnej 26, v utorok 12. 
marca 2019 o 16.00 hod. 

Cyklus Okná vo Veritase u Dominiká-
nov

Vo štvrtok 14.3. o 18:30 hod budeme vo 
Veritase opäť otvárať okná do duchovné-
ho pozadia umenia Európy. Tentokrát si 
predstavíme tému pašií v umení. 

Info:  Farský úrad sv. Alžbety
  Hlavná 26, Košice
tel:  055 / 622 15 55
e-mail: domsvalzbety@gmail.com 

Ponúkame 
na dlhodobý prenájom 

voľné parkovacie miesta 
na súkromnom zabezpečenom 

parkovisku priamo 
v centre Košíc.

Dňa 16. marca 2019 si pri svä-
tej omši o 10.00 hod. v katedrále 
spoločne pripomenieme a poďa-
kujeme sa Pánu Bohu za  95 ro-
kov života a 70 rokov kňazstva J. 
Em. Jozefa kardinála Tomka a 85 
rokov života J. E. Mons. Alojza Tká-
ča, emeritného arcibiskupa. Na 
túto slávnosť do katedrály pozýva-
me všetkých našich kňazov spolu 
s veriacimi a tiež rehoľné komuni-
ty pôsobiace v arcidiecéze. Obom 
oslávencom vyprosujeme hojnosť 
Božích milostí a ochranu našej ne-
beskej matky Márie.

Oslava životných jubileí 
   J.Em. Jozefa kardinála Tomka
   J.E. Mons. Alojza Tkáča, emeritného arcibiskupa
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Liturgický prehľad na 1. pôstny týždeň
Deň Liturgická spomienka Liturgické čítania

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

Po
11.03. 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
12.03. 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
13.03. 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
14.03. Štvrtok po 1. pôstnej nedeli

Č1: Est 4, 17 p-r. aa-bb. gg-hh
Ž: Ž 138, 1-2a. 2bc+3. 7c-8
ev: Mt 7, 7-12

Pi
15.03. 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
16.03. 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
17.03. 2. PôSTNA NeDeľA

Č1: Gn 15, 5-12. 17-18
Ž: Ž 27, 1. 7-8. 9a-c. 13-14
Č2: Flp 3, 17 – 4, 1
ev: Lk 9, 28b-36

Detské okienko
Lk 6, 39-45

Zbierka na charitu

Jarný kántrový deň
Výročný deň zvolenia Sv. Otca Františka za pápeža

Jarný kántrový deň

Jarný kántrový deň

Výročie biskupskej vysviacky Mons. Alojza Tkáča, emeritného arcibiskupa

Čaute všetci! Ježiš bol pokúšaný diablom, no nedal sa zlomiť. 
Dokážete nájsť všetky rozdiely vo výjave z dnešného evanjelia? 
Malá rada – je ich 5.


