O kresťanskom pôste...
Už v starokresťanskom spise Didache
(Učenie Dvanástich apoštolov) z roku 90, to
značí z doby kedy ešte žil apoštol Ján
a prvá poapoštolská generácia, sa píše
o praxi pôstu toto: „Nech vaše pôsty nie sú
s pokrytcami. Oni sa postia druhý a piaty
deň po sobote (pondelok a štvrtok). Vy sa
však postite vo štvrtý a v prípravný deň
(streda a piatok).“ Teda už v prvom storočí
zachovávali kresťania pôstne dni. Rovnako
nás o tom učí sv. Epifanos a iný
starokresťanský
disciplinárny
spis
Apoštolské konštitúcie vysvetľujú: „Pán
nám prikázal postiť sa v stredy a piatky.
V stredu preto, že vtedy sa zhromaždila
veľrada aby odsúdila nášho Pána,
a v piatok, lebo v tento deň pretrpel smrť
pre našu spásu.“ Dodnes sú centrálnymi
dňami
pôstu
práve
Popolcová streda a Veľký piatok.
Mnohí mladí sa pýtajú, prečo im chce
Cirkev v piatky a vôbec v pôste kaziť
radosť, keď nemôžu ísť na diskotéky a na
oslavy. No problém s tým nemajú len
mladí, ale aj ich rodičia.
Kresťan vidí pôst nie ako nejaký
disciplinárny vrtoch Cirkvi, ktorý má
človeka oberať o radosť. Keď niekomu
umrie mama, otec, manžel či manželka,
alebo dieťa, kto by vtedy mal chuť
tancovať, výskať, skákať, radovať sa,
hodovať? Isto nikto normálny, čo má srdce,
cit. Piatkový pôst je pre veriaceho kresťana
uvedomením si, že za mňa niekto umiera
na kríži. Boží Syn kvôli mne umiera, a ja
budem hodovať, tancovať alebo sa
zabávať?
V pôste sa naplňujú slová Pána, ktoré
povedal o apoštoloch, vzhľadom na svoje
zajatie a umučenie: ,,Vari môžu svadobní
hostia smútiť, kým je ženích s nimi? No
prídu dni, keď im ženícha vezmú; potom sa
budú postiť“ (Mt 9, 15). A tento deň, či tieto
dni si kresťan pripomína práve v piatok
a v období pôstu.
Jedným z dôvodov, prečo dnes mnohí
katolíci pôst nezachovávajú, je falošný a

heretický prístup k ľudskej prirodzenosti,
akýsi falošný spiritualizmus, falošná
duchovnosť, ktorá zavrhuje alebo ignoruje
telo. Mnohí súčasní kresťania stratili pravé
nazeranie na človeka ako celistvú jednotu
viditeľného (tela) a neviditeľného (duše).
Zabúda sa, že ľudské telo je i s dušou
súčasťou plánu stvorenia a oboje sú
Kristom
vykúpené.
Toto
vznešené
kresťanské ponímanie dôstojnosti ľudského
tela potvrdzuje apoštol Pavol, keď píše:
„vaše telo je chrámom Ducha Svätého ...
oslavujte teda Boha vo svojom tele“ (1 Kor
6, 19-20). Iným dôvodom je námietka, že
tradičný pôst nie je dnes možný. Veď jeho
pravidlá predpokladajú organizovanú,
nepluralistickú, kresťanskú spoločnosť,
nasledujúcu poľnohospodársky spôsob
života, ktoré sú už minulosťou. Zaiste, je
v tom istá miera pravdy. No treba povedať,
že pôst bol vždy náročný a vždy v sebe
niesol ťažkosť.
Pôst nie je diéta. Diétou sa zameriavame
na seba, pôstom na Boha. Dnes sú mnohí
ochotní sa postiť zo zdravotných či
estetických dôvodov, aby schudli, aby
vyzerali pekne v očiach ľudí. O pekný
ľudský pohľad sa namáhame, a o Boží sa
nestaráme? Tamtí majú kvôli časným
veciam k svojej diéte aj ochotu, aj silu.
Nemôžme sa my, kresťania, postiť kvôli
večným veciam? Na to nám chýba ochota aj
sila? Prečo keď ktosi chudne kvôli diéte, tak
ho spoločnosť obdivuje a je to i vecou
reklamy a biznisu, no keď sa niekto postí zo
svojej kresťanskej viery, spoločnosť ho
odmieta, vysmieva a uráža? (Spomeňme na
školské a závodné jedálne!)
Prvotným cieľom pôstu je stať sa
vedomým svojej závislosti na Bohu: Ak
máme vždy jedenia a pitia nadostač, ľahko
sa staneme príliš sebaistými, vidiac len
svoje vlastné schopnosti, a podliehame
falošnému pocitu úplnej nezávislosti
a sebestačnosti, všetko nám je samozrejmé.
Pôst nás cez hlad a únavu teda robí
„chudobnými v duchu“, vedomými si
svojej slabosti, bezmocnosti a závislosti na
Bohu. /pokračovanie nabudúce/
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1. PÔSTNA NEDEĽA
Zmiluj sa, Pane, lebo sme zhrešili.
„Ak si Boží Syn...“ /Mt 4,3.6/.
Ktorý otec by poslal svojho syna hladovať
na púšť? Diabol použil rafinovanú stratégiu
– chcel zasiať do Ježišovej mysle
pochybnosti o Božej dobrote a láske; ak by
totiž otriasol Ježišovou dôverou v Otca,
Ježiš by mohol nadobudnúť pocit, že mu
nemusí zostať absolútne verný. Pokušenia
sa hromadili až po záverečný úskok: Boh ti
nepomáha; nechal ťa tu pokorného a o hlade.
Stojí za to všetka tá bolesť? Ja ti môžem dať
oveľa viac; prečo sa mi nepokloníš? Dohodneme
sa?
Rovnakú stratégiu použil had aj proti
Adamovi a Eve v dnešnom prvom čítaní:
„Naozaj vám Boh zakázal...?“ /Gn 3,1/. Boh
vie, že ak toto ovocie zjete, budete presne ako on.
Snaží sa vám zabrániť stať sa tým, čím môžete
byť, pretože nechce žiadnych súperov.
Avšak tam, kde naši prví rodičia zlyhali,
Ježiš uspel, a tak aj nám otvoril cestu k
úspechom. Zahnal diabla aj s jeho
pokušeniami na ústup spôsobom, aký by
sme mali v čase pokúšania použiť aj my –
prejavil neochvejnú vieru. Áno, Ježiš bol
hladný a vyčerpaný. Áno, nesmierne si
potreboval oddýchnuť. Uvedomoval si
však, čo od neho žiada Boh, a pevne sa
pridŕžal jeho vôle a prisľúbení.
Ježiš napokon vyhral. Hoci predtým počul
diablove sužujúce slová, teraz počuje
anjelov, spievajúcich o pokoji a chvále.
Nemýľ sa, aj teba bude počas tohto

Pôstneho obdobia diabol osobitne pokúšať–
alebo to už aj robí. Bude sa ťa snažiť
presvedčiť, že Bohu na tebe nezáleží alebo
že plnenie prikázaní ťa nikdy neuspokojí.
Never mu! Pevne sa pridŕžaj svojich
pôstnych predsavzatí. Vytrvalo a verne sa
modli. Ak by si neuspel, nezabúdaj, že
vždy zostávaš Božím dieťaťom. Boh ťa
miluje a stále ti pomáha. Možno ti dokonca
pošle aj nejakého anjela, aby ťa potešil!

„Pane, posilni ma počas tohto
Pôstu svojou milosťou, aby som
dokázal prekonávať všetky
pokušenia.“

Liturgický program na 1. pôstny týždeň
Farský kostol

Meretice

Bzenov

Pondelok: 2.3.
Féria

Utorok:

3.3.
Féria.

Streda:

4.3.
Féria

Štvrtok: 5. 3.
Féria

Piatok:

6.3

1. piatok v mesiaci

Sobota:

18.00
Sv. omša pre deti a
birmovancov
+ Mária Jurková
9.00 F.S.
+ z rod. Hrubčovej,
Komlošovej

7.3.

Fatimská sobota

Nedeľa

8.3.

2. Pôstna nedeľa

16.45
Sv. omša pre deti a
birmovancov
+ Ján Marhevský (1.výr.)

10.30
+ Mária Stadničárová

8.00
ZBP Terézia, Mária

9.15
Za farnosť

Farské oznamy
Milodary: zbierka na opravu zvonov vo
farskom kostole bola 619€ a v Mereticiach
712€, zbierka v Bzenove na opravu
vonkajšej fasády a vnútra veže kostola
bola 608,90 € . Na farský kostol (oprava
zvonov) obetovala Bohuznáma rodina
100€. Na opravu zvonov na farskom
kostole a meretickom kostole obetoval
Jozef Komár s manželkou 1000€. Dnes je
jarná zbierka na charitu. Pán Boh zaplať
za vaše milodary.

Krížové cesty:
Nedeľa (1.3.)
Bzenov 13.00 hod., (za rodiny)
14.00 hod Meretice (za rodiny)
Piatok - 16.45 Bzenov,
Farský kostol 18.00 hod. (modlia sa
birmovanci)
Nedeľa
Bzenov 13.00 hod., (modlia sa chlapi)
Meretice 14.00 hod. (modlia sa chlapi)

Sv. prijímanie chorým na 1. piatok
v mesiaci budú roznášať mimoriadni
rozdávatelia v piatok od 15.00 hod.
Záujemcov nech dnes zapíšu rodinní
príslušníci v sakrisitii kostolov.

Jarné kántrové dni: (streda, piatok,
sobota), obsahom kántrových dní je
Príprava na pokánie a činorodá láska
k blížnemu.

Dnes sa modlíme krížovú cestu za
rodiny. Rodičia, starí rodičia, ktorí majú
záujem čítať zastavenia krížovej cesty
nech sa zapíšu v sakristii kostola a pred
krížovou cestou nech prídu do sakristie.

Zastupovanie: počas týždňa ma budú
zastupovať kňazi vo farnostiach Bajerov
a
Sedlice.
V
prípade
pohrebov
kontaktujte ich farské úrady.

Úplné odpustky v pôste: účasť na
krížovej ceste, alebo modlitba Dobrý
a preláskavý Ježišu pred obrazom Ježiša
Krista Ukrižovaného + podmienky (sv.
zmierenia, sv. prijímanie, úmysel sv.
otca)
Manželské jubileá: aj tento rok otec
arcibiskup
pozýva
na
slávnostnú
sv. omšu do košickej katedrály
Jubilujúcich manželov. Zároveň si
manželia obnovia manželské sľuby a
dostanú osobitné požehnanie biskupov
a pamiatku z tejto slávnosti. Termíny:
25. výročie bude 17. mája 2020 a výročie
50.,60., a 65 bude 11. októbra 2020.
Záujemcovia o tieto slávnosti nech mi to
oznámia na fare do 15. Marca (25.výročie)
a do 31. Augusta (50.,60.,65 výročie), aby
som ich mohol zaregistrovať na
Arcibiskupskom úrade v Košiciach.

Detské okienko
Nový zákon
o sa skladá z 27 spisov – kníh
o sú písané v gréčtine
o opisuje udalosti zo života Pána Ježiša,
život prvotnej Cirkvi, apoštolské listy,
prorocký spis

Upratovanie kostola:
07. 03. – 13.03.2020
Kostol sv. Martina: Júlia Džubanská, Klára
Kurucová, Martina Fecková, Monika
Šebešová
Kostol
sv.
Imricha
–
Apolónia
Schankweilerová, Gabriel Kolcun, Miroslav
Homoľa - upratovať sa bude v sobotu o
14:00
Kostol sv. Ondreja: Marek Beliš, Peter
Leško, Anna Lešková, Imrich Leško, Mária
Malovcová

-

opisuje život Pána Ježiša: Evanjelium
podľa Marka, Matúša, Lukáša a Jána
opisuje život prvotnej Cirkvi: Skutky
apoštolov
obsahuje apoštolské listy svätého
Pavla, Petra, Jakuba , Júdu a Jána
obsahuje spis: Zjavenie apoštola Jána

