
APEL PÁPEŽA FRANTIŠKA ZA POKOJ PRE UKRAJINU:
2. MARCA DEŇ PÔSTU ZA MIER

„Nech Kráľovná pokoja ochráni svet pred 
bláznovstvom vojny,“ reagoval Svätý  Otec 
František na ďalšie prehĺbenie krízy na východ-
nej hranici Ukrajiny. Pri generálnej audiencii 
vyjadril bolesť nad vývojom situácie a vyzval 
politikov spytovať si svedomie a vyvarovať sa 
ďalšieho zvyšovania utrpenia ľudí. Veriacich i 
neveriacich pozval zjednotiť sa v Popolcovú 
stredu 2. marca v Dni pôstu za mier.

     Mierová výzva je reakciou pápeža na situ-
áciu na Ukrajine po uznaní samostatnosti sepa-
ratistických území Ruskou federáciou a prekro-
čení hranice jej ozbrojenými silami v utorok 22. 
februára 2022. Svoju výzvu vyslovil Svätý Otec v závere generálnej audiencie 
v Aule Pavla VI. v stredu 23. februára dopoludnia. Vyjadril sa týmito slovami:  

 „V srdci ma veľmi bolí zhoršenie situácie na východe Ukrajiny. Napriek diplo-
matickému úsiliu posledných týždňov sa otvárajú čoraz alarmujúcejšie scenáre. 
Podobne ako ja, aj mnohí ľudia po celom svete pociťujú úzkosť a obavy. Opätovne 
je pokoj všetkých ohrozený jednostrannými záujmami.

Chcel by som vyzvať tých, čo majú politické zodpovednosti, aby si vážne spyto-
vali svedomie pred Bohom, ktorý je Bohom pokoja, a nie vojny; ktorý je Otcom 
všetkých, nielen niektorých, ktorý chce, aby sme boli bratmi, a nie nepriateľmi. 
Prosím všetky zúčastnené strany, aby sa zdržali akéhokoľvek konania, ktoré by 
vyvolalo ešte väčšie utrpenie pre obyvateľstvo, destabilizujúc spolužitie medzi ná-
rodmi a znevažujúc medzinárodné právo.

A teraz by som chcel apelovať na všetkých, veriacich aj neveriacich. Ježiš nás 
naučil, že na diabolskú nezmyselnosť násilia sa odpovedá Božími zbraňami, mod-
litbou a pôstom. Pozývam všetkých, aby blížiaceho sa 2. marca, na Popolcovú 
stredu, zachovali Deň pôstu za mier. Osobitným spôsobom povzbudzujem veria-
cich, aby sa v tento deň intenzívne venovali modlitbe a pôstu. Nech Kráľovná 
pokoja ochráni svet pred bláznovstvom vojny.“

-Vatican News; jb-

Utorok – zmierna poklona vo farskom kostole v Nižnom Hrušove od 12:00 
hod. do večernej svätej omše. Veriaci, ktorý navštívi Najsvätejšiu oltárnu 
sviatosť a zotrvá v adorácii aspoň pol hodinu, môže za obvyklých podmie-
nok získať úplné odpustky.

Popolcová streda – deň pokánia v celej Cirkvi – dnes je pôst a zdržiavanie sa 
mäsitého pokrmu, ktoré sa nemôže nahradiť iným skutkom pokánia.

Piatok – Spovedanie chorých v piatok od 8:00 hod. Začínam od Rakovca n/O. 
Chorých, ktorí sú pripútaní na lôžko a nemôžu prísť na sv. spoveď do kostola 
nahláste v sakristii.

Sobota – Fatimská sobota, predmodlieva sa 2. ruža.

Pobožnosť Krížovej cesty v pôste:
Nižný Hrušov – piatok o 17:30 hod., nedeľa 14:20 hod.
Rakovec n/O – piatok o 16:30 hod. nedeľa 14:00 hod.



VYJADRENIE NÁZORU - TRETIE SYNODÁLNE STRETNUTIE

VYJADRENIE NÁZORU - ZAMYSLENIE ÚMYSLY APOŠTOLÁTU MODLITBY NA MESIAC MAREC 2022

V úvode tretieho stretnutia Arcidiecézneho synodálneho tímu duchovný otec 
JCDr. Peter Sýkora pripomenul túžbu Svätého Otca Františka, aby synodálna 
myšlienka bola o novom štýle života a aby Cirkev začala žiť nanovo. Poďakoval 
jednotlivým zástupcom, ktorí sú v synodálnom tíme arcidiecézy za spätnú väzbu.

Po spoločnej modlitbe za synodu sa otec biskup, Mons. Marek Forgáč poďako-
val prítomným za aktívne prežívanie synodálneho času, ktorý je veľmi zvláštny, 
pretože nemožno sa naplno zúčastňovať slávení a  rastie napätie  medzi skupina-
mi ľudí. Aj z tohto pohľadu je v poradí tretia téma o vyjadrení názoru podľa neho 
„pre dnešok veľmi aktuálna, lebo vychádza  príliš veľa vyjadrení a niekedy aj ne-
adekvátnym a  neakceptovateľným spôsobom, čo prirodzene súvisí s tým čo teraz 
prežívame. Ľudia nevládzu znášať to napätie v sebe a hľadajú rôzne spôsoby vy-
jadrenia svojich postojov a názorov. Preto povzbudzujem k spoločnému kráčaniu 
a prajem nám,  aby sme sa viac zjednotili  a  keď táto  divná doba raz skončí, aby 
sme si vedeli  pozrieť do očí  so zdravým rozumom a s Božou milosťou v srdci.“

V pracovnej časti stretnutia otec Peter Sýkora ponúkal na zváženie možnosť 
publikovania zaujímavých  príspevkov a vyjadrení, ktoré prichádzajú od ľudí. 
„Duch Svätý ide tak silno do špiku kosti aj našej lokálnej  Cirkvi, že by bolo 
dobré to neopomenúť a vytvoriť dokument na dvoch úrovniach. Najskôr podľa 
jednotlivých tém a potom podľa jednotlivých spoločenstiev, ktorými sú rodiny, 
farnosti, seminaristi, rehoľníci, rôzne spoločenstvá a školy,  ktoré sa tejto fázy ak-
tívne zúčastňujú.“

Začnime Slovom, ktoré má moc. Ježiš ako vtelené Slovo. Božie Slovo sa stalo 
a prebývalo medzi ľuďmi. A čo naše ľudské slová? Za celý svoj život vypovieme 
veľa slov. Sú to budujúce slová? Slová šíriace pokoj a lásku? Slová hľadajúce a 
uskutočňujúce Božiu vôľu? Slová vedúce k rastu? Ako je to s našimi slovami? 

Naše slová musia byť potvrdené skutkami, pretože viera bez skutkov je mŕtva. 
Žime tak, aby naše slová, potvrdzovali naše skutky a aby naše skutky menili svet.

Synoda o synodalite povzbudzuje všetkých členov Cirkvi k tomu, aby 
načúvali hlasu Ducha Svätého a v láske, v ktorej niet strachu (por. 1 Jn  4, 
18), komunikovali medzi sebou. Je s tým spojených aj veľa prekážok, veľa 
ťažkostí. Niekto možno stratil schopnosť počúvať - ohluchol, niekto zase 
schopnosť rozprávať - onemel. Do cesty v slobode počúvania a rozpráva-
nia sa mohli postaviť prekážky ako napríklad postavenie, vzdelanie, stav, 
pohlavie, vek, majetok, pôvod, choroba, atď... Kto chce hovoriť s odva-

-výňatok z tretieho Zasadania Arcidiecézneho synodálneho tímu v Košiciach-
-výňatok zo tretieho zasadania Arcidiecézneho synodálneho tímu v Košiciach-

hou, v pravde a láske, potrebuje načúvať Slovu, Božiemu Duchu. Bez toho 
môže síce aj hovoriť, ale nesprávne, nezrozumiteľne, neraz aj egoisticky.    

Ktoré otázky mi prichádzajú na myseľ, keď čítam úryvok o uzdravení 
hluchonemého? Čo bráni mne, aby som hovoril odvážne, úprimne a zodpo-
vedne v našej miestnej cirkvi a spoločnosti? Kedy a ako dokážem povedať, 
čo je pre mňa, pre nás dôležité? Zažil som strach alebo pocit bezmocnosti, 
keď som chcel vyjadriť svoj názor? Stretol som sa aj s „hluchotou“ tam, 
kde som čakal otvorený sluch a srdce pre moje otázky? Stačí pre dialóg 
odvaha? Čo si želám pre Cirkev, keď myslím na dialóg vnútri  Cirkvi?                                                                              

Zvykli sme si, že čakáme na zmeny zhora. Musíme si priznať, že zmeny 
v živote Cirkvi tiež čakáme zhora, no bez nášho autentického prispenia sa 
poklad viery stáva sterilným, neoslovujúcim.   

Skúsme pouvažovať nad tým, aký priestor v našom okolí dávame ľuďom 
na vyjadrenie názoru: cítia, že sme ochotní ich vypočuť a hľadať spolu s 
nimi pravdu? Neobávajú sa nášho výsmechu, zľahčovania problémov, na 
ktoré poukazujú? Či dokonca toho, že si na nich zasadneme a v obave o 
našu pozíciu začneme na nich útočiť?  

Synoda má byť cestou, na ktorej máme budovať spoločenstvo v Duchu 
Svätom. Nemá byť prostriedkom na presadzovanie našich vlastných ná-
zorov. Hľadaním môžeme spoločenstvo veriacich urobiť autentickým aj 
pre tých, ktorí stoja na okraji spoločenstva, alebo už ani necítia vnútornú 
spätosť s ním. Ponúkajme možnosť vyjadrenia sa aj tým, ktorých sme sa 
doteraz nepýtali a pokladali ich za málo teologicky vzdelaných. Dávajme 
im otázky: čo vám v miestnom cirkevnom spoločenstve chýba, v čom by 
ste boli ochotní sa angažovať a poslúžiť. Nemusíme sa báť. Tí, ktorí majú 
učiteľský úrad a prísľub pomoci Ducha Svätého, potrebujú počuť, čo im 
Duch hovorí skrze nás.   

Synoda je predsa cestou, našou spoločnou cestou. Vykročme v nádeji, že 
Duch Svätý prekoná naše nedokonalosti.

Úmysel Svätého Otca: 
„Modlime sa, aby sme ako kresťania tvárou v tvár bioetickým problémom 

vždy podporovali ochranu života modlitbou aj skutkami“.
Úmysel našich biskupov:

„Aby naše rodiny dokázali prekonávať všetky problémy a ťažkosti podľa 
vzoru Svätej rodiny“.
(SR RV; mh; jb)


