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Pane, nechaj ho ešte tento rok ...

Pane Ježišu Kriste my veríme a vyzná-
vame, že Ty si nekonečne bohatý na milo-
srdenstvo.

Ježiš v nedeľnom evanjeliu hovorí 
o dvoch tragických udalostiach, ktoré sa 
odohrali a veľmi doľahli na ľudí a pýtajú 
sa: „Prečo sa to stalo?“ Či sa tieto udalosti 
naozaj historicky odohrali, to v tejto chví-
li nie je to podstatné, pretože Lukáš a ani 
ostatní evanjelisti nie sú novinári a lov-
ci zážitkov, ale nám chcú predstaviť toho 
Ježiša, ktorý v každej situácii hľadá Bo-
žie vedenie. Nehľadá odpoveď na otáz-
ku: „Prečo?“ ale skôr sa pýta: „Čo sa mám 
z tejto udalosti naučiť ja?“ 

Ľudia majú ešte stále v sebe tenden-
ciu pozerať na trpiaceho brata alebo ses-
tru tak, akoby ho Boh trestal, akoby si sám 
mohol za to, čo prežíva. Dokonca sa od-

volávajú na nejaký váž-
ny hriech, ktorý musela 
tá osoba spáchať, ako to 
máme aj v Jóbovom prí-
pade. Avšak naše srdce 
by malo byť upriamené 
na vďačnosť, pretože to 
isté sa mohlo stať s nami, 
preto Ježiš jasne hovorí, 
že poslucháči tohto vyu-
čovania nie sú o nič lepší.

Potom pokračuje 
a hovorí o figovníku, kto-
rý nepriniesol ovocie. Už 
každý očakával, že to prí-
de a nič sa nestalo. Teraz 
je milostivý čas, teraz je 
čas milosrdenstva. Pôst 
je vzácny čas pre nás, 
kedy si máme uvedomiť 
to,  ktoré sú tie slabé ob-
lasti v nás, do ktorých po-
trebujeme denne pozývať 
Ježiša, aby sme priniesli 
ovocie dobrých skutkov, 
pretože raz sa tento čas 
skončí a Ježiš povie:„Je 

čas, aby si priniesol ovocie“. 
Tohtoročný pôst je tiež čas plný Božej 

milosti a dobroty a preto je dôležité, aby 
sme sa prebudili zo sna a začali konať, aby 
tento milostiplný čas, čas premeny zmýš-
ľania a formovania srdca neplynul len tak 
nadarmo, aby sa nemusel nikto „stratiť“ 
koho Boh obdaroval životom, večným ži-
votom.

Môj Pane, Ty si bol pokúšaný na púšti 
a bol to náročný čas pre Teba, ale nedal si 
sa zlomiť diablom. Udeľ nám Pane, každú 
potrebnú milosť a silu, zvlášť posilňuj našu 
vôľu, aby bola naklonená k tomu dobré-
mu, aby vždy túžila konať dobro. 

Maria, Matka milosrdenstva, modli sa 
v tomto sväto-pôstnom čase za nás, aby 
sme prinášali veľa dobrého ovocia, chráň 
nás svojimi modlitbami. Amen.

text: Tomáš Belá, kaplán
foto: internet





Deň počatého dieťaťa
Sviatok Zvestovania Pána je aj  Dňom 

počatého dieťaťa. Pri tejto príležitosti sa 
bude 25. marca 2019 (pondelok) sláviť 
sv. omša za život v Seminárnom kostole. 
Program začne o 18:00 tichou adoráciou, 
o 18:40 vydá svedectvo Andrea Buchero-
vá, matka 6 detí. Sv. omšu o 19:00 bude 
celebrovať emeritný spišský biskup Mons. 
Andrej Imrich. V závere slávnosti bude 
možnosť vstúpiť do Duchovnej adopcie 
počatého dieťaťa, t.j. 9-mesačný modlit-
bový záväzok za jedno počaté dieťa. Po-
zývame Vás!

Už v dňoch pred 25. marcom vyjadrite 
úctu k životu od počatia pripnutou bielou 
stužkou.

Krížové cesty na košickej kalvárii
Dávame vám do pozornosti možnosť 

pomodliť sa pobožnosť krížovej cesty, kaž-
dú ndeľu poobede o 14.30 hod. na košic-
kej kalvárii. Pobožnosť začína pri spodnej 
kaplnke pri amfiteátri.

Modlitby matiek
V dňoch od 29.3.-31.3.2019 sa uskutoč-

ní modlitbové trojdnie modlitieb matiek 
vo farnosti Kráľovnej pokoja v Košiciach v 

Farské oznamy kostole Ducha Svätého vždy so začiatkom 
o 17.00 hod.

Prechod na letný čas
Na budúci týždeň zo soboty na nedeľu 

sa posúva čas. Ráno o 2.00 hod posunie-
me svoje hodinky na 3.00 hod. Nezabud-
nime na to.

Večer milosrdenstva
Katolícka komunita Emanuel Vás sr-

dečne pozýva na večer milosrdenstva s 
témou "(Ne)milovaný", ktorý sa uskutoční 
dňa 4. apríla 2019 o 19:00 v kostole Sv. On-
dreja vo farnosti Košice - Podhradová.

CK Trinity ponúka
Púť do Izraela + Mŕtve more:
odlet  z Košíc - 08.05. - 17.05.2019
Púť do Izraela +Jordánska:
odlet  z Košíc - 08.05. - 17.05.2019
Púť do Izraela:
odlet z Košíc - 17.05. - 24.05.2019
Púť do Izraela + Jordánska:
odlet z Košíc - 17.05. –  24.05.2019 
Lurdy, transfer z KE:
odlet z Krakova - 16.06. –  20.06.2019
O programoch a cenách sa môžete in-

formovať v:
CK TRINITY, Kováčska 28, 040 01 Koši-

ce, tel/fax: 055/ 625 28 20
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Liturgický prehľad na 3. pôstny týždeň
Deň Liturgická spomienka Liturgické čítania

Ne
24.03. 3. PôsTNa NeDeľa

Č1: Ex 3, 1-8a. 13-15
Ž: Ž 103, 1-2. 3-4. 6-7. 8+11
Č2: 1 Kor 10, 1-6. 10-12
ev: Lk 13, 1-9

Po
25.03.

Zvestovanie Pána
slávnosť

Č1: Iz 7, 10-14; 8, 10c
Ž: Ž 40, 7-8a. 8b-9. 10. 11
Č2: Hebr 10, 4-10
ev: Lk 1, 26-38

Ut
26.03. Utorok po 3. pôstnej nedeli

Č1: Dan 3, 25. 34-43
Ž: Ž 25, 4-5b. 6+7bc. 8-9
ev: Mt 18, 21-35

st
27.03. Streda po 3. pôstnej nedeli

Č1: Dt 4, 1. 5-9
Ž: Ž 147, 12-13. 15-16. 19-20
ev: Mt 5, 17-19

Št
28.03. Štvrtok po 3. pôstnej nedeli

Č1: Jer 7, 23-28
Ž: Ž 95, 1-2. 6-7. 8-9
ev: Lk 11, 14-23

Pi
29.03. Piatok po 3. pôstnej nedeli

Č1: Oz 14, 2-10
Ž: Ž 81, 6-8 8-9. 10-11 14+17
ev: Mk 12, 28b-34

so
30.03. Sobota po 3. pôstnej nedeli

Č1: Oz 6, 1-6
Ž: Ž 51, 3-4. 18-19. 20-21a
ev: Lk 18, 9-14

Ne
31.03. 4. PôsTNa NeDeľa

Č1: Joz 5, 9a. 10-12
Ž: Ž 34, 2-3. 4-5. 6-7
Č2: 2 Kor 5, 17-21
ev: Lk 15, 1-3. 11-32

Detské okienko
Lk 13, 1-9

V Kréde sa pri slovách o počatí Krista pokľaká

Zmena času z 2.00 hod. na 3.00 hod.

Čaute! Dnešná úloha je jednoduchšia. Viete, ako sa treba sta-
rať o stromy, aby nosili ovocie? Čo povedal Vinohradník pánovi, 
keď chcel vyťať strom, ktorý nerodil? Scénka z podobenstva je na 
obrázku, ktorý môžete vymaľovať.


