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 Na Slovensku, ako napokon aj 
obce posmievajú obyvateľom z inej obce. 
niekoho z Dolnej Dolnej, ako sa vyhrieva 
 „Prečo?“ – „Aby si sa slušne uživil.“
vážim. Keď vidím, že niekto pracuje,
 Prečo vlastne máme pracovať? Každý má sv
sú najrôznejšieho druhu. Ako k nim ľudia prídu? Často to býva celkom náhodne. Vzal to, čo sa ponúklo, 
aby sa uživil, niekedy je spokojný, inokedy menej. Človeku sa totiž niektoré práce páčia, na iné sa n
byť povolaný. Každý by si totiž svoje povolanie rád vybral slobodne, podľa svojich náklonností. Ale aj 
tie niekedy sklamú, časom spozná, že si svoje miesto vybral zle, že sa na to nehodí.
 Aby sa predišlo omylom, exist
podľa rôznych reakcií, aby mu povedali, na čo sa hodí a na čo je, naopak, neschopný. Najskôr musíme 
konštatovať, že tu ide o dva rôzne postoje. Z ľudského hľadiska človek najprv existuje, je taký, aký je, 
podľa toho si  vyberá svoje povolanie. Boží pohľad je iný. On existenciu dáva, tvorí. Keď umelec tvorí, 
má od začiatku pred očami istý cieľ, tvorí k tomu alebo k niečomu inému. Veľký umelec Boží, Stvoriteľ 
neba i zeme, netvorí nič nadarmo alebo náhodne. Všet
poslaním. Dostávajú teda od Boha všetky možnosti, aby 
príkladom Panny Márie, ktorá bola povolaná, aby sa stala matkou Spasiteľa. Niektorí zbožní autori 
to vysvetľovali takto: Bola dievčina čistá, nepoškvrnená, zapáčila sa Božím očiam, preto si ju vybral 
za matku Krista. Znie to pekne, ale je to uvažovanie príliš ľudské. Mariológovia uvádzajú opačný postoj. 
Boh si vyvolil pozemskú matku pre svojho Syna. Na to ju stvoril a uchránil ju nep
povolania bola hodná. Všetko v jej živote smerovalo k tomu.
 Zdá sa to odvážne, ale nakoniec musíme uznať, že to platí pre každého človeka. Vo veľkom 
divadle svetových dejín má každý svoju vlastnú úlohu a na vystúpenie na javisku má svoj
určené slová, ktoré má recitovať. 
 Dalo by sa to ilustrovať ešte jedným prirovnaním. Predstavme si, že riaditeľ rozhlasového 
programu zavolá nejakú známu osobnosť a navrhne jej, aby niečo povedala poslucháčom. Keď sa 
dotyčný pýta, o čom by mal hovoriť, dostane odpoveď:
svojho osobného vkusu, ja vám dávam
čo za tú dobu dokážete súvisle rozvinúť.“
človeka: „Počujte, potrebovali by sme
situácii v Afrike. Zdá sa mi, že vy by
vy sám potrebujete, aby ste tému dobre
 Ten prvý prípad by zodpovedal
Rozvážny človek odhadne, že môže podľa svojho zdravia počítať približne s toľkými a toľkými rokmi 
života, rozmyslí si, na čo ich má použiť. Druhý prípad je charakteristický pre povolanie Božie. Kristus 
poslal apoštolov do celého sveta, aby mu vydali svedectvo. Každý z nich dostal teda toľko života a toľko 
sily a možností, aby svoju úlohu mohol splniť.
 A v akej situácii sme my? Ak ide o povolanie k duchovnému stavu, uznávame, že tu musí byť 
pevné presvedčenie, že Boh ho k tomu volá. Bude to ťažké, ale skúsený duchovný otec kandidáta 
uistí: „Neboj sa, som presvedčený, 
aby si ho uskutočnil.“ Ale teraz prichádza posledná, celkom konkrétna otázka: Ako to povolanie 
spoznať? V normálnych okolnostiach sa prejaví vnútornou príťažlivosťou k tomu stavu, ktorá sa stáva 
stálou. K tomu sa potom pripoja vonkajšie okolno
začuduje, ako sa to stalo, že sa stretol napr. s tou a s tou osobou, ktorá ho zaviedla na to miesto.
 Zostaňme radšej pri pôvodnej otázke. Rozlíšili sme dvojaký pohľad na voľbu povolania: jeden je 
čisto ľudský, druhý je z hľadiska Božieho. Máme z toho usúdiť, 
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Povolanie človeka 
Na Slovensku, ako napokon aj v iných krajinách, kolujú žarty, v ktorých sa obyvatelia nejakej 

inej obce. Tak sa napríklad hovorí, že niek
Dolnej Dolnej, ako sa vyhrieva na slnku. Vykríkne na neho pohoršene:

uživil.“ – „Tak to vy pracujete, len aby ste jedli?
pracuje, dokážem sa na neho pozerať celé hodiny.“ 

Prečo vlastne máme pracovať? Každý má svoje miesto – povolanie na tomto svete. Ale povolania 
sú najrôznejšieho druhu. Ako k nim ľudia prídu? Často to býva celkom náhodne. Vzal to, čo sa ponúklo, 
aby sa uživil, niekedy je spokojný, inokedy menej. Človeku sa totiž niektoré práce páčia, na iné sa n
byť povolaný. Každý by si totiž svoje povolanie rád vybral slobodne, podľa svojich náklonností. Ale aj 
tie niekedy sklamú, časom spozná, že si svoje miesto vybral zle, že sa na to nehodí.

Aby sa predišlo omylom, existujú rôzne psychologické ústavy, kde mladého kandidáta skúmajú 
podľa rôznych reakcií, aby mu povedali, na čo sa hodí a na čo je, naopak, neschopný. Najskôr musíme 
konštatovať, že tu ide o dva rôzne postoje. Z ľudského hľadiska človek najprv existuje, je taký, aký je, 

svoje povolanie. Boží pohľad je iný. On existenciu dáva, tvorí. Keď umelec tvorí, 
má od začiatku pred očami istý cieľ, tvorí k tomu alebo k niečomu inému. Veľký umelec Boží, Stvoriteľ 
neba i zeme, netvorí nič nadarmo alebo náhodne. Všetci ľudia už prichádzajú na svet 

da od Boha všetky možnosti, aby ich uskutočnili. Teológovia to osvetľujú 
príkladom Panny Márie, ktorá bola povolaná, aby sa stala matkou Spasiteľa. Niektorí zbožní autori 

čina čistá, nepoškvrnená, zapáčila sa Božím očiam, preto si ju vybral 
matku Krista. Znie to pekne, ale je to uvažovanie príliš ľudské. Mariológovia uvádzajú opačný postoj. 

Boh si vyvolil pozemskú matku pre svojho Syna. Na to ju stvoril a uchránil ju nep
povolania bola hodná. Všetko v jej živote smerovalo k tomu. 

Zdá sa to odvážne, ale nakoniec musíme uznať, že to platí pre každého človeka. Vo veľkom 
divadle svetových dejín má každý svoju vlastnú úlohu a na vystúpenie na javisku má svoj

Dalo by sa to ilustrovať ešte jedným prirovnaním. Predstavme si, že riaditeľ rozhlasového 
programu zavolá nejakú známu osobnosť a navrhne jej, aby niečo povedala poslucháčom. Keď sa 

hovoriť, dostane odpoveď: „Vyberte si tému, akú
dávam dnešný večer k dispozícii pol hodiny. Vy 

rozvinúť.“ Ale je tiež iný prípad. Ten istý riaditeľ s
sme niekoho schopného, kto by našim poslucháčom

by ste boli na to najvhodnejší. Dávam vám k dispozícii
dobre rozviedli, aby to bolo niečo uceleného.“ 

Ten prvý prípad by zodpovedal tomu, čo sme nazvali povolania z hľadiska čisto ľudského. 
Rozvážny človek odhadne, že môže podľa svojho zdravia počítať približne s toľkými a toľkými rokmi 

si, na čo ich má použiť. Druhý prípad je charakteristický pre povolanie Božie. Kristus 
poslal apoštolov do celého sveta, aby mu vydali svedectvo. Každý z nich dostal teda toľko života a toľko 
sily a možností, aby svoju úlohu mohol splniť. 

sme my? Ak ide o povolanie k duchovnému stavu, uznávame, že tu musí byť 
pevné presvedčenie, že Boh ho k tomu volá. Bude to ťažké, ale skúsený duchovný otec kandidáta 

 že to povolanie máš, môžeš si teda byť istý,
Ale teraz prichádza posledná, celkom konkrétna otázka: Ako to povolanie 

spoznať? V normálnych okolnostiach sa prejaví vnútornou príťažlivosťou k tomu stavu, ktorá sa stáva 
stálou. K tomu sa potom pripoja vonkajšie okolnosti, ktoré akoby človeka samy vi

ako sa to stalo, že sa stretol napr. s tou a s tou osobou, ktorá ho zaviedla na to miesto.
Zostaňme radšej pri pôvodnej otázke. Rozlíšili sme dvojaký pohľad na voľbu povolania: jeden je 

ka Božieho. Máme z toho usúdiť, že ten druhý pohľad sa uskutočňuje len
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v ktorých sa obyvatelia nejakej 
Tak sa napríklad hovorí, že niekto z Hornej Dolnej vidí 

neho pohoršene: – „Treba robiť!?“ –
jedli? Ja si, naopak, prácu 

povolanie na tomto svete. Ale povolania 
sú najrôznejšieho druhu. Ako k nim ľudia prídu? Často to býva celkom náhodne. Vzal to, čo sa ponúklo, 
aby sa uživil, niekedy je spokojný, inokedy menej. Človeku sa totiž niektoré práce páčia, na iné sa necíti 
byť povolaný. Každý by si totiž svoje povolanie rád vybral slobodne, podľa svojich náklonností. Ale aj 
tie niekedy sklamú, časom spozná, že si svoje miesto vybral zle, že sa na to nehodí. 

de mladého kandidáta skúmajú 
podľa rôznych reakcií, aby mu povedali, na čo sa hodí a na čo je, naopak, neschopný. Najskôr musíme 
konštatovať, že tu ide o dva rôzne postoje. Z ľudského hľadiska človek najprv existuje, je taký, aký je, 

svoje povolanie. Boží pohľad je iný. On existenciu dáva, tvorí. Keď umelec tvorí, 
má od začiatku pred očami istý cieľ, tvorí k tomu alebo k niečomu inému. Veľký umelec Boží, Stvoriteľ 

ajú na svet s istým povolaním, 
ich uskutočnili. Teológovia to osvetľujú 

príkladom Panny Márie, ktorá bola povolaná, aby sa stala matkou Spasiteľa. Niektorí zbožní autori 
čina čistá, nepoškvrnená, zapáčila sa Božím očiam, preto si ju vybral 

matku Krista. Znie to pekne, ale je to uvažovanie príliš ľudské. Mariológovia uvádzajú opačný postoj. 
Boh si vyvolil pozemskú matku pre svojho Syna. Na to ju stvoril a uchránil ju nepoškvrnenú, aby toho 

Zdá sa to odvážne, ale nakoniec musíme uznať, že to platí pre každého človeka. Vo veľkom 
divadle svetových dejín má každý svoju vlastnú úlohu a na vystúpenie na javisku má svoj čas a sú mu 

Dalo by sa to ilustrovať ešte jedným prirovnaním. Predstavme si, že riaditeľ rozhlasového 
programu zavolá nejakú známu osobnosť a navrhne jej, aby niečo povedala poslucháčom. Keď sa 

akú chcete vy sám, podľa 
 sám najlepšie odhadnete, 

ad. Ten istý riaditeľ sa obráti na iného 
poslucháčom povedal o dnešnej 

dispozícii toľko času, koľko 

z hľadiska čisto ľudského. 
Rozvážny človek odhadne, že môže podľa svojho zdravia počítať približne s toľkými a toľkými rokmi 

si, na čo ich má použiť. Druhý prípad je charakteristický pre povolanie Božie. Kristus 
poslal apoštolov do celého sveta, aby mu vydali svedectvo. Každý z nich dostal teda toľko života a toľko 

sme my? Ak ide o povolanie k duchovnému stavu, uznávame, že tu musí byť 
pevné presvedčenie, že Boh ho k tomu volá. Bude to ťažké, ale skúsený duchovný otec kandidáta 

istý, že ti Pán Boh pomôže, 
Ale teraz prichádza posledná, celkom konkrétna otázka: Ako to povolanie 

spoznať? V normálnych okolnostiach sa prejaví vnútornou príťažlivosťou k tomu stavu, ktorá sa stáva 
sti, ktoré akoby človeka samy viedli. Kandidát sa sám 

ako sa to stalo, že sa stretol napr. s tou a s tou osobou, ktorá ho zaviedla na to miesto. 
Zostaňme radšej pri pôvodnej otázke. Rozlíšili sme dvojaký pohľad na voľbu povolania: jeden je 

že ten druhý pohľad sa uskutočňuje len 
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v povolaní k duchovnému stavu, alebo platí pre všetkých? Veríme, že Božia prozreteľnosť riadi celý svet 
a miluje všetkých ľudí. Preto tiež určuje každému človeku jeho miesto vo veľkej mozaike dejín. Ale ako 
ho ten dotyčný spozná? Podobne ako pri duchovnom povolaní. Človek cíti k istému zamestnaniu stálu 
náklonnosť a vonkajšie okolnosti mu umožnia, že tú túžbu môže uskutočniť. Zmieri sa teda s tou sku-
točnosťou a je presvedčený, že je na svojom mieste. To potom dáva veľký pokoj a chuť do práce. 
 Čo si teda lepšieho môžeme priať? Preto sa už sv. Augustín modlieval: „Rozkáž mne, Bože, 
čo chceš ty, ale daj mi aj silu, aby som to mohol vykonať!“ A všetci kresťania myslia podobne. Modlia sa, 
aby im Pán Boh jasne ukázal, čo majú robiť, a aby mali dosť sily to uskutočniť. Potom sa spojí Božie 
požehnanie s ľudským pričinením, životná cesta sa stáva svätou a duchovnou, aj keby navonok vyzerala 
všedne.         (Tomáš Špidlík, preložil a upravil Slavomír Trnka; www.ksnr.sk) 
 

Pôstne obdobie 
 Pôstne obdobie je zamerané na Veľkú noc; pôstna liturgia pripravuje na slávenie veľkonočného 
tajomstva jednak katechumenov rozličnými stupňami uvádzania do kresťanského života, jednak veriacich 
tým, že im pripomína krst, ktorý prijali, a pobáda ich na pokánie.  Na začiatku pôstneho obdobia nás 
Cirkev slovami Ježiša Krista „Kajajte sa a verte evanjeliu“ vyzýva na pokánie. V Evanjeliu podľa 
Matúša je táto výzva spojená s myšlienkou priblíženia sa nebeského kráľovstva. Pokánie je podmienkou 
toho, aby sme sa stali schopnými prijať Boha. Patrí to k podstate kresťanstva. 
 

OZNAMY NA 7. NEDEĽU V CEZROČNOM OBDOBÍ 
26.2. Streda POPOLCOVÁ STREDA,  začiatok pôstneho obdobia 
1.3. Nedeľa PRVÁ PÔSTNA NEDEĽA 

 
 

 V utorok 25.2. bude vo farskom kostole od 15.00 hod. vyložená Oltárna sviatosť na odprosenie 
hriechov. Na začiatku adorácie sa pomodlíme Korunku Božieho milosrdenstva. Je to koniec fašiangov, 
o 16.15 hod. bude zmierna pobožnosť a následne svätá omša. 

 V stredu 26.2. budú na popolcovú stredu sväté omše tak, ako vo všedný deň o 6.30, 12.00 a 16.30 hod. 
Pri svätých omšiach bude udeľovaný popolec. Popolcová streda je dňom prísneho pôstu, t. j. v tento 
deň je zdržiavanie sa mäsitého pokrmu a len raz za deň je možné dosýta sa najesť. Tento pôst viaže 
od 18-teho do 60-teho roku života. Veriacich od 14-teho do 18-teho roku a veriacich nad 60 rokov 
viaže iba zdržiavanie sa mäsitých pokrmov. Deti do 14-teho roku života neviaže žiadny pôst. 
V kresťanskej výchove treba však deti viesť k pôstu. Chorých a prípadne fyzicky ťažko pracujúcich 
neviaže zdržiavanie sa od jedla. V tento deň sa zdržiavanie mäsitých pokrmov nedá nahradiť iným 
skutkom pokánia. Všetci si máme uvedomovať, že doba Veľkého pôstu je dobou kajúcnosti. 

 Cez Veľký pôst bude vo farskom kostole vždy v pondelok, utorok, stredu a v sobotu o 16.00 hod. 
modlitba bolestného ruženca. Počas pôstneho obdobia bude vo farskom kostole vždy vo štvrtok 
od 16.00 do 16.25 hod. vyložená Oltárna sviatosť na osobné odprosenie. 

 Pobožnosť krížovej cesty bude vo Veľkom pôste bývať vo farskom kostole v piatok o 16.30 hod. 
a v nedeľu o 16.00 hod., následne svätá omša. 

 Cez pôstne obdobie sme na nedeľné večerné sväté omše pozvali pôstnych kazateľov. Na budúcu 
nedeľu bude pôstnym kazateľom ICLic. Peter Lupták, tajomník diecézneho biskupa. O 16.00 hod. 
vykoná pobožnosť krížovej cesty a po nej bude celebrovať svätú omšu. Srdečne Vás pozývame. 

 Slovenská katolícka charita pripravila 9. ročník celoslovenskej zbierky „Pôstna krabička pre Afriku“, 
ktorá je zameraná na pomoc pre deti v krajinách Afriky. Ak sa chcete zapojiť svojim pôstnym 
príspevkom, môžete si domov zobrať obálku s inštrukciami, ktorú nájdete vo farskom kostole pri vstupe 
do bočnej Kaplnky sv. Barbory. 

 Na budúcu nedeľu 1.3. bude celoslovenská zbierka na Slovenskú katolícku charitu. Za Vaše milodary 
vopred Pán Boh zaplať. 

 

Príprava k sviatostiam 

 V piatok 6.3. po prvej pôstnej nedeli začneme v Kostole Svätého kríža o 15.00 hod. s farskou 
sviatostnou katechézou pre všetkých tretiakov, ktorí tento rok pristúpia v našej farnosti k prvému 
svätému prijímaniu. 

 

Úradné hodiny v kancelárii: Pondelok, Streda, Piatok: 9.00 – 11.45 h. a Utorok, Štvrtok, Piatok: 17.15 – 18.00 h. 
tel.: 048/ 412 45 31          mobil: 0911 880 298          e-mail: bb.mesto@fara.sk         web: www.bbmesto.fara.sk 
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