
 

Veľký pôst 
 
Znova sme na začiatku Veľkého pôstu. Možno mnohí z nás, len kývnu rukou, áno samozrejme, začne to Popolcovou 

stredou tak, ako každý rok, si posypeme hlavy popolom a potom... No dobre! A čo ďalej? Ako sa bude odlišovať naša 
„veľkopôstna“ každodennosť od dní, ktoré prežívame bežne počas roka? Či azda len tým, že sa nebudeme zabávať? Alebo – 
mohol by sa niekto provokačne opýtať – načo sú vlastne tie „obdobia“, počas ktorých sa niečo nesmie robiť? Prečo mám každý 
rok opakovať to isté? Prečo mám každý rok počúvať o smrti, o tom, že som iba prachom? Veď to predsa dobre viem. Nežije sa 
s tým ľahko, tak prečo mi o tom pripomína ešte Cirkev? „Prach si a na prach sa obrátiš.“ Možno niekedy dávno v tom ľudia videli 
nejakú hodnotu, možno ich to nejako oslovovalo, ale dnes čo to znamená? Či to nie je až prehnane pokorujúce a pesimistické? 
Iste, popol sypaný na hlavu je veľmi iritujúcim znakom. Spôsobuje v nás určitý strach, neistotu, pretože nám pripomína 
umieranie, našu smrť, ktorej nemožno uniknúť. Určite by sme radšej počúvali o niečom príjemnejšom, veselšom. Veď svoju 
malosť a bezmocnosť cítime v každodenných starostiach, v sklamaniach, ktoré nás stretávajú, v práci, ktorá sa zdá byť taká 
monotónna a niekedy bezvýznamná, v našom utrpení a strachu pre tým čo možno príde. Naozaj sme len prachom a túto pravdu 
vlastne počúvame neustále počas celého tvojho života. Hovoria nám o nej nešťastia, nevyliečiteľné choroby, staroba, smrť. 

Ale to nie je úplná pravda o človeku a Veľký Pôst nie je len prežívaním pravdy o slabosti a biede človeka. Hoci v našom jazyku sa 
„Veľký Pôst“ akosi prirodzene spája s obdobím plným odriekania a smútku, no napríklad v angličtine sa na pomenovanie tohto 
obdobia  užíva slovo „Lent“, ktoré pochádza od staroanglického slova „lencten“, čo znamená „čas jari“. Nie je to náhodné, že 
Veľký pôst pripadá práve na prelom zimy a jari. Má to aj hlboký symbolický význam. Koho z nás nepoteší pohľad na sviežu 
zelenajúcu sa trávu, rozvíjajúce listy, spev vtákov, na budiacu sa na novo prírodu. 

Veľký Pôst nie je časom smútku. Hovorí síce 
o našej ľudskej krehkosti, ale súčasne hovorí aj o nádeji, 
ktorá je v odpovedi Boha na túto našu úbohosť. Popolom 
sa na našom čele značí znak kríža, ktorý nám má 
pripomínať, že nie sme iba smrteľní, ale aj vykúpení. Boh 
nás v našej biede nenecháva samých. Veď On dovolil aj 
seba samého posypať popolom smrti, stal sa človekom, 
ako každý z nás. Svojou tvárou sa dotkol prachu zeme, 
ktorá prijala Jeho slzy a krv. Dotkol sa prachu, z ktorého 
sme povstali. Kristus nás síce nevyslobodil od prachu, 
ktorým sme zostali, ale tento prach pozdvihol svojou 
božskou prítomnosťou, obdaroval ho darom 
zmŕtvychvstania. Hoci cesta k nemu vedie skrze prach, 
odriekania, utrpenia a smrť, no za tým všetkým je nádej 
na večný život. Popol, ktorý sa Božou mocou stáva 
nesmrteľným. Táto pravda by sa mala práve v čase 
Veľkého pôstu stať pre nás prameňom hlbokej radosti.  

Veľký pôst má teda ešte aj iný cieľ, ako len 
pripomenúť nám našu bezmocnosť, a ním je načerpanie 
dôvery a síl z tejto odpovede Boha, ktorý prijal naše 
krehké telo a v ňom zvíťazil nad našou krehkosťou. Má 
nás tiež pripraviť na oslavu Kristovho víťazstva nad smrťou 

a spôsobiť, aby sme z tohto víťazstva načerpali čo najviac. Má byť časom modlitby a počúvania Božieho Slova, ktoré hovorí 
o týchto hlbokých pravdách. Má v nás prebudiť dobro, ktoré v nás je, pomôcť vyslobodiť naše srdcia zo skutkov hriechu. 
Nezastavme sa teda iba na smrti a smútku, ale očakávajme Veľkú noc. Nech nás láska, s ktorou Boh prežil náš život na zemi, 
napĺňa radosťou a vďačnosťou voči Nemu, a nech nás učí dôverovať Jeho nekonečnému milosrdenstvu. 

Páter Peter Gallik OFMConv. 



Stalo sa 

- sedem miništrantov sa spolu s br. Martinom prvých päť dní nového roka 
tešilo zo spoločného obdivovania krás zimnej prírody v Levoči a v jej okolí. 
Boli to dni turistiky, lyžovania, ale aj spoločnej modlitby a stravovania. 

- v týždni od 18. – 25. januára 2012 sme sa spoločne modlili za jednotu 
kresťanov 

- 21. januára 2012 sa konala  biblická katechéza na tému:  "Voláme sa 
Božími deťmi a nimi aj sme." 

- 30. 1. 2012 sa začali konať katechézy pre dospelých a mládež, ktoré 
zorganizovali členovia Neokatechumenátnej cesty.  

- 4. februára 2012 sa konal tradičný farský ples. 

- v sobotu 11. februára 2012 sa v  kostole sv. Františka konala sv. omša, 
ktorou sa začalo celoštátne kolo súťaže ...A slovo bolo u Boha..., ktorú 
organizuje Združenie katolíckych škôl Slovenska so sídlom na našej 
Spojenej škole sv. Františka. Sv. omšu  celebroval Mons. Stanislav 
Zvolenský, bratislavský arcibiskup metropolita.  

- 11. februára 2012 sa v priestoroch Spojenej školy sv. Františka z Assisi 
uskutočnil detský karneval.  

 

Bude sa konať: 

- pobožnosť krížovej cesty s pašiovou kázňou,  
- Veľkonočná spoveď v našej farnosti bude vo Veľkom týždni, v pondelok 

až stredu od 17.00 do 20.00 hod. v kostole sv. Františka 
- po obradoch Veľkého piatka sa bude konať krížová cesta v podaní 

našich farníkov 

 

Ako nás viaže pôst? 

V pôstnom období častejšie počuť slová 
pôst, pokánie, askéza, sebazaprenie... Je 
pravdou, že v tomto období sa kresťania 
viac zameriavajú na zdokonalenie svojho 
duchovného života telesným umŕtvovaním. 
Duchovný človek vie totiž panovať aj nad 
svojím telom. A aj telo je nástrojom 
duchovného rastu.  

Pápež Pavol VI. učí v konštitúcii Paenitemini 
(1966), že skutočné pokánie musí vychádzať 
zo srdca. Pokánie je podľa neho čnosť, ktorá 
sa prejavuje vo vytrvalej vernosti vlastnému 
povolaniu, trpezlivom znášaní životných 
skúšok. Má pripodobniť človeka Kristovi 
láskou, utrpením, trpezlivosťou... Pápež 
Pavol povzbudzoval k tomu, aby okrem 
tohto „životného postoja“ nezabudli veriaci 
na to, že k pokániu patrí aj nejaký 
dobrovoľný skutok, ktorý si veriaci slobodne 
zvolia, alebo ktorý im odporučí Cirkev.  

Príkaz pokánia, ktorý zaväzuje všetkých 
veriacich, spĺňame každodenne najmä 
troma spôsobmi: modlitbou, pôstom 
a skutkami lásky. Dni pokánia záväzné pre 
celú Cirkev sú jednotlivé piatky 
v roku, popolcová streda a celé pôstne 
obdobie. Tradične zaužívame zvlášť 
v kajúcich dňoch zdržiavanie sa mäsitých

pokrmov a pôst.   

Všeobecné právo v Cirkvi prikazuje 
zdržiavať sa jedenia mäsa vždy v piatok, no 
nie vtedy, ak na piatok pripadne nejaká 

liturgická slávnosť. Piatkový deň nie je 
tiež prekážkou k tomu, aby sme jedli 
vajcia, mliečne produkty, alebo 
čokoľvek z tuku zvierat. Pre tých, čo 
nemôžu pre rozličné okolnosti zachovať 
takýto charakter piatkového dňa, má 
ich farár (alebo v prípade rehoľníkov 
predstavený komunity) právomoc udeliť 
dišpenzáciu, alebo tento záväzok 
zameniť za iný. Nedá sa však zameniť 
ani zrušiť pôst od mäsa na Popolcovú 
stredu a na Veľký piatok. 

Na Slovensku platí od roku 1992 
osobitný Cirkevný zákon, ktorý dovoľuje 
vykonať v piatok iný skutok pokánia, ak 
veriaci nemôžu či nechcú zriecť sa 
mäsitých pokrmov. Miesto toho 
môžeme vykonať skutok nábožnosti. 
Takýmto skutkom je: účasť na sv. omši, 
alebo pobožnosť krížovej cesty, ako aj 
modlitba bolestného ruženca. Inou 
možnosťou je aspoň 10 minút venovať 
čítaniu Svätého písma. Ďalším druhom 

pokánia, nahradzujúcim pôst od mäsa je 
skutok lásky k blížnemu. Sem patrí: 
návšteva chorého s konkrétnym 
prejavom pomoci, návšteva cintorína 
s modlitbou za zosnulých, pomoc 
chudobným či viacdetným rodinám 
a pod. Zrieknutím sa sledovania 
televíznych programov (správy sú 
dovolené), fajčenia, alebo pitia 
alkoholických nápojov si piatkový 
záväzok rovnako splníme, ak sa 
rozhodneme práve pre ne.  

V Popolcovú stredu a na Veľký piatok 
nemáme jesť mäso a máme sa postiť. 
Čo znamená postiť sa v tomto prípade? 
V tieto dni máme jesť iba jedno jedlo 
cez deň. Ráno a večer môžeme však 
ešte niečo zjesť. 

Keď sa hovorí o zdržiavaní sa od 
mäsitých pokrmov, tento príkaz 
zaväzuje tých, čo už dovŕšili 14. rok  
života. Kánonické právo viaže príkazom 

pôstu na Popolcovú stredu a Veľký 
piatok tých kresťanov, ktorí už dosiahli 
18. rok života až do začiatku 60. roku 
života.  

Je nedodržanie pôstnej disciplíny 
ťažkým hriechom? Cirkev učí, že 
podstatné zachovanie týchto predpisov 
zaväzuje veriacich ťažko. Sme totiž 
z božského zákona povinní konať 
pokánie. Kto tieto nariadenia 
zanedbáva vo veľkej miere, naozaj sa 
ťažko prehrešuje. Porušenie 
v jednotlivých prípadoch, v jeden deň, 
sa nepovažuje za ťažký hriech.  

Pokánie a pôst sú nástroje nášho 
duchovného zdokonaľovania. Zapojme 
telo i ducha, teda celého človeka do 
obnovy svojho vnútra, v ktorom chce 
sídliť Boh. 

Brat Jozef Sukeník, OFMConv. 



Snívať sa oplatí 
Všetci radi snívame. Niekto 

častejšie, niekto zriedka, ale každý sa 
rád nechá unášať predstavou, ktorá na 
prvý pohľad vyzerá neskutočne. No 
keby ľudia nešli za svojimi snami, náš 
život by bol v mnohom chudobnejší. Sny 
sú príťažlivé, často záhadné. Už 
odpradávna boli súčasťou života 
mnohých vážených ľudí. Spomeniem 
napr. Jozefa Egyptského, či proroka 
Daniela, ktorí vedeli vykladať sny. 
Nesmieme však nikdy zabudnúť na to, 
že nie každý náš sen musí byť od Pána 
Boha a nie každý jeho výklad musí byť 
správny. Cieľ snov od Boha je vždy 
v prvom rade zameraný na duchovné 
dobro človeka. Prečo toľko rečí 
o snoch? Lebo práve sen ma napadne, 
keď pomyslím na dona Bosca, otca 
a učiteľa mládeže, ktorého si 
pripomíname koncom januára, presne 
31.1.  

Ján Bosco sa narodil 
v talianskom Piemonte v dedinke Becchi 
16.augusta 1815 v roľníckej rodine. Keď 
mal dva roky, umrel mu otec, a tak 

musel spolu s bratmi často pracovať na 
poli, aby pomohol rodine. On však 
premýšľal o štúdiu a túžil po vzdelaní.  

Keď mal Janko deväť rokov 
snívalo sa mu, že stojí na lúke plnej 
chlapcov, ktorí sa smiali, kričali a kliali. 
Mladý Ján už v detstve nemal rád reči 
urážajúce Pána Boha, a preto chcel 
chlapcov bitkou a pokarhaním 
zahriaknuť. A vtedy sa mu v tom sne 
zjavil ctihodný muž v snehobielom plášti 

a povedal mu. „Nie bitkou, ale 
vľúdnosťou a láskou si musíš získať 
týchto priateľov. Začni ich hneď 
poučovať o zlobe hriechu a kráse 
čnosti.“ Ján neznámemu odporoval, že 
je len prostým a nevedomým chlapcom, 
ale muž mu prisľúbil pomoc učiteľky, 
ktorá ho bude viesť. Vedľa neznámeho 
sa zjavila krásna Pani, matka toho muža, 
ktorá k Jánovi milo prevravela. „Aha, 
toto je tvoje pole, tu budeš musieť 
pracovať. Staň sa pokorným, silným a 
odolným a to, čo teraz uvidíš, že sa 
stane s týmito zvieratami, budeš musieť 
urobiť s mojimi deťmi.“ Medzitým zmizli 
i nezbední chlapci a miesto nich tam 
boli divé zvery, ktoré sa menili na 
baránkov a krotko pobehovali v blízkosti 
Muža a Pani.  

Chlapec bol zo sna zmätený 
a ráno ho rozpovedal bratom, ktorí ho 
však vysmiali. Jeden tvrdil, že bude 
pastierom, ďalší, že vodcom zbojníkov. 
Matka myslela, že možno má byť 
kňazom a babka, triezva prostá žena, 
vravela, že snom veriť netreba. Janko 

však na sen nemohol zabudnúť, 
ale už o ňom nehovoril. Medzitým 
v jeho duši rástla túžba po 
kňazstve. Ako jedenásťročný 
ovládal drobné kaukliarske kúsky, 
chodil po rukách i po lane. Vo 
sviatočné poobedia robieval 
predstavenia, na začiatku i konci 
ktorých sa s ním diváci pomodlili. 
Ján Bosco im rozpovedal krátku 
kázeň, čo si zapamätal z omše. Tí, 
čo kliali, alebo sa odmietali 
modliť, na predstavenia nesmeli. 
Malý apoštol vstúpil do seminára 
v roku 1835 a o šesť rokov ho 
turínsky arcibiskup vysvätil za 
kňaza.  

Mladý kňaz začal pôsobiť 
v Turíne. Všade okolo seba videl 
mnoho biedy a útrap chudobných 
chlapcov žijúcich bez domova. 
Mnohí pre hlad museli kradnúť 
a skĺzli na šikmú plochu. Don 

Bosco navštevoval i väznice, kde videl 
strašné podmienky mladých previnilcov. 
V hĺbke srdca túžil všetkým nejako 
pomôcť, a tak vzniklo prvé sviatočné 
oratórium. Chvíľu trvalo, kým si kňaz 
a jeho chlapci prenajali miesto na 
Valdoccu (časť Turína) a oratórium 
svätého Františka Saleského našlo svoj 
stály domov. Tam don Bosco povolal 
i svoju matku Margitu, aby mu 
pomáhala a postupne začal poskytovať 

bydlisko prvým sirotám. Chlapcov učil 
práci a láske k Pánovi, modlil sa s nimi, 
spieval a hral. Počet chlapcov stále 
rástol. Neskôr don Bosco založil aj 
pracovné dielne, technické školy a malý 
seminár.  

Niekedy v roku 1847, sa donovi 
Boscovi zjavila sne Kráľovná nebies. 
Zaviedla ho do čarovnej krásnej 
záhrady, bohatej na zeleň a kvety. 
Panna Mária ho vyzvala, aby bosý 
vykročil do aleje plnej kvitnúcich ruží. 
Don Bosco bol najprv rád, že sa mohol 
vyzuť, lebo mu bolo ľúto pošliapať tie 
krásne ruže. No, len čo vykročil, pocítil 
ostré tŕne schované medzi ružovými 
kvetmi. Panna Mária mu dovolila obuť 
si pevné topánky, aby mohol 
pokračovať v ceste, ale pichľavé ruže 
boli všade navôkol a viseli i zhora ako 
vence. Doráňali a dopichali mu nielen 
nohy, ale postupne celé telo. Ako don 
Bosco kráčal, pridalo sa k nemu zopár 
spoločníkov, čo sa ho odhodlali 
nasledovať. A ľudia naokolo si vraveli – 
„Don Bosco sa prechádza medzi ružami. 
Ten sa má!“ Mnohí, čo sa zvábení 
krásou kvetín pridali k donovi Boscovi 
a s radosťou vykročili za ním, sa zľakli 
a odvrátili, zistiac, že treba kráčať aj po 
tŕňoch. Don Bosco ostal sám. No nie na 
dlho. Čoskoro sa k nemu blížili ďalší 
kňazi, klerici a laici a spoločne s ním 
prešli alejou. Don Bosco v tej chvíli 
nerozumel snu, ale svätá Panna, jeho 
sprievodkyňa snom, ho nenechala na 
pochybách. Vysvetlila mu, že cesta, 
ktorou prešiel medzi ružami a tŕním, to 
sú starosti s mládežou, prekážky a 
útrapy, ktoré ho čakajú. Dá sa ňou ísť 
len v topánkach sebazaprenia. No, ak 
on a jeho nasledovníci nestratia 
odvahu, všetko prekonajú láskou 
a sebaovládaním.  

 Žiaľ v tých časoch došlo 
v Taliansku k vážnemu stretu štátu 
s cirkvou a následne bol vydaný zákon 
o zrušení mnohých rádov, kláštorov 
a seminárov, a tak donovi Boscovi trvalo 
niekoľko rokov, kým mohol založiť 
spoločnosť, ktorej členovia by boli pred 
cirkvou rehoľníkmi a pred štátom 
slobodnými občanmi. 18. decembra 
1859 vznikla oficiálne Saleziánska 
kongregácia a prví saleziáni zložili svoje 
prvé rehoľné sľuby. Cieľom kongregácie 
je usilovať sa o spásu mládeže, a to 
takým spôsobom, že bude bojovať proti 
každej chudobe a osvojí si heslo dona 



Bosca : „Daj mi duše a ostatné si 
vezmi.“  

 Don Bosco zomrel 31.januára 
1888, v tom čase bolo na celom svete 
250 domov Saleziánskej spoločnosti 
a žilo v nich 130 000 chlapcov. Jeho 
dielo sa rozvíjalo ďalej a saleziáni 
dodnes pôsobia po celom svete. V roku 

1934 pápež Pius XI. vyhlásil Jána Bosca 
za svätého.   

Spomínané sny neboli 
jedinými, ktoré don Bosco mal a sám 
priznal, že ich zmysel sprvu nechápal. 
Dnes vieme, že sny sú odrazom nášho 
podvedomia a netreba v nich hneď 
hľadať proroctvá, ale niekedy nás môžu 

posunúť vpred a motivovať 
k pozitívnym a ľudstvu prospešným 
veciam. Najmä vtedy, ak sú v súlade 
s Božím slovom, učením Cirkvi a so 
zdravým rozumom.  

Michaela Važanová  

 

Zmierme sa s Bohom ! 

Vyznávam všemohúcemu Bohu  
i vám, bratia a sestry,  
že som veľa zhrešil  
myšlienkami, slovami, skutkami  
a zanedbávaním dobrého.... 

Všetkým nám je dobre známy tento 
úkon kajúcnosti, ktorým prakticky 
začíname sláviť Svätú omšu. V dnešnom 
uponáhľanom svete však práve tento 
úkon často uniká našej pozornosti 
a vykonávame ho akosi automaticky. 
Mnohí z nás neraz práve v takejto chvíli 
ešte len prichádzajú na nedeľnú 
bohoslužbu, niektorí, ktorí to stihli na 
poslednú chvíľu, sa ešte pozerajú okolo, 
a tak sa vyznanie hriechov a odprosenie 
vykonajú neraz len formálne, bez 
vnútorného prežitia, ktoré je také 
dôležité pre ďalšie časti liturgie. 

Začíname obdobie tzv. Veľkého pôstu 
a možno práve slová vyznania hriechov 
sú tým, čo by nám malo otvoriť cestu 
k Bohu v tomto najvýznamnejšom 
období kresťanského roka. Veď práve 
tento čas bude zakončený našim 
vykúpením cez umučeného Krista 
a novou nádejou na večný život, ktorý 
nám Vykupiteľ ponúka tým, že premôže 
smrť. 

Sám Pán Ježiš nám dal príklad, keď sa 
40 dní postil na púšti a trávil dlhé chvíle 
v rozhovoroch s Otcom. On, ktorý sám 
bol bez hriechu, zachovával pôst a dlho 
a vytrvalo sa modlil. Jeho príklad 
nasledovali mnohí svätci i svätice, ale aj 

„obyčajní 
smrteľníci“, 
takí ako ja 
alebo Ty, 
milý brat či 
sestra. 

Všetci sme 
hriešni 
a slabí ľudia 
a na každodennej púti sa opäť a opäť 
potkýname a padáme pod ťarchou 
hriechu. Táto skutočnosť nás však nemá 
ubíjať. Vieme, že sám Ježiš nás vykúpil 
a táto radostná zvesť nás má posilniť. Je 
však potrebná aj naša spolupráca 
s Bohom Otcom.  

Teraz je príhodný čas, aby sme si denne 
pripomínali slová vyznania hriechov, 
aby sme sa videli v zrkadle, ktoré si 
úprimne a pravdivo nastavíme a prosili 
Najvyššieho o  odpustenie. Každodenný 
rozhovor so Stvoriteľom by nás mal 
nielen telesne ale aj duchovne pripraviť 
na slávenie Veľkej noci, aby sme aj my 
povstali k novému životu, očistení od 
hriechu, plní pokory, trpezlivosti 
a milosrdenstva. Stojí za to „obetovať“ 
aspoň 10 minút z nášho denného 
programu. Sám dobre viem, aké je to 
neraz pohodlné ospravedlniť sa pred 

svojím svedomím, že práve teraz 
nemám čas. Nie je to však pravda, je to 
len o mojej (našej) pohodlnosti. 

Postavme sa teda statočne pred Neho 
a rozjímajme nad utrpením Pána Ježiša, 
ktoré  musel znášať aj za naše hriechy. 
Je to príležitosť uvedomiť si, čo všetko 
nás oddeľuje od Ježišovej lásky, či už sú 
to naše spoznané negatívne osobnostné 
vlastnosti, nezhody v rodine, 
nedostatok viery, závislosť na alkohole, 
drogách, počítači, hazardných hrách.... 

Vyžaduje si to však rázne rozhodnutie 
a ochotu zmeniť sa k lepšiemu. Aj pre 
nás sú predsa stále aktuálne slová sv. 
Pavla, ktoré adresoval Korinťanom – 
zmierte sa s Bohom! 

Vladimír Šimko 
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