
  

 

Týždeň po 1.pôstnej nedeli, cyklus „B“ 
- Upratovanie Hertník: - upratovanie sa nekoná! 

- Od poludnia 21. do polnoci 22. februára môţe za zvyčajných podmienok získať úplné odpustky veriaci, 

ktorý náboţne navštívi katedrálny chrám  a tam sa pomodlí Otče náš a Verím v Boha (na sviatok Katedry sv. 

Petra, apoštola). 

- Jarné kantrové dni sú v stredu, piatok a sobotu. Záväzný je jeden. Obsah: Príprava na pokánie a na sviatosť 

zmierenia a činorodá láska k blíţnemu. 

- Z pohrebu +Augustína Šinaľa /Bartošovce kostol/ obetovali 200 eur. Bohuznáma osoba obetovala 100 eur. 

Pán Boh zaplať!  

Modlitby za obete pandémie—Rada európskych biskupských konferencii (CCEE) pozýva veriacich, aby sa 

od Popolcovej stredy počas celého pôstu modlili za obete pandémie. Chce to byť vyjadrením solidarity na 

európskom kontinente a vyjadrenie blízkosti obetiam a ich rodinám, chorým a zdravotníckym pracovníkom, 

dobrovoľníkom a všetkým, ktorí sú v tejto chvíli zapojení do boja proti ochoreniu Covid-19. KBS bude 

osobitne zapojená do tejto iniciatívy zvlášť 25. februára 2021. J.E. Mons. Stanislav Zvolenský, arcibiskup-

metropolita, bude sláviť svätú omšu, ktorá bude vysielaná v Televízii LUX o 7:00. 

Podeľme sa! - Katolícke hnutie ţien Slovenska organizuje zbierku Podeľme sa!, ktorej cieľom  je pomôcť 

blíţnym v  krízových ţivotných situáciách a tieţ prispieť k formovaniu povedomia ľudí k solidarite 

a vzájomnej pomoci. Nejde o to, len dávať almuţnu, ale podeliť sa s tým, čo si odopriem. Finančný výťaţok 

bude pouţitý na prístrešie pre matky a rodiny v krajnej ţivotnej núdzi s cieľom ochrániť kaţdý počatý ľudský 

ţivot. Ide o projekt Oázy – Nádej pre nový ţivot v Bernátovciach. Zbierka potrvá od 17.2.2021 do 31.5. 2021. 

Finančne moţno prispieť priamo na účet: IBAN SK50 1100 0000 0029 4001 6642. 

22.02.2021  Pondelok  
Katedry svätého Petra, apoštola 
(sviatok) 
- modlitbové stretnutie ku sv. Šarbelovi 

- adorácia (chvály a modlitby za 
uzdravenie)!!! 

16:15 

 

17:30 

Bartošovce (zdr., B. poţ. rod. Hudakovej - č. 64) 

 

Hertník (+Rudolf,+Mária,+st. rodičia - č. 254) 

 

ADORÁCIA po sv. omši! 

23.02.2021  Utorok   
Utorok po 1. pôstnej nedeli 
- sv. Polykarba, bs. a mč., sp. 

08:00 Bartošovce (zdr., B. poţ. pre Annu - č. 65) 

 
Súkr. Hertník (AIO_24.02.2021_V./20) 

24.02.2021  Streda  
Streda po 1. pôstnej nedeli 

08:00 Hertník (+Magdaléna Holevová - FEBR./21) 
súkr. Hertník (za veriacich_28.02.21_2. pôst. neB) 

25.02.2021   Štvrtok     
Štvrtok po 1. pôstnej nedeli 

16:15 

 

 

17:30 

Hertník (poďak. za dar ţivota, zdr., B. poţ. pre 

Máriu - 65 rokov - č. 232) 

 

Bartošovce(+Anna,+Jaroslav,+Anna,+Anton,+st. 

rodičia - č. 65)- SV. OMŠA KU SLÁVE A CTI D. 

SVӒTÉHO (pôstny formulár) 

- PO SV. OMŠI ADORÁCIA 

26.02.2021   Piatok    
Piatok po 1. pôstnej nedeli 

  

 

17:30 

- v piatok pred omšami krížová cesta! 

 

Hertník (zdr., B. poţ. a poďak. pre Amáliu 

Kravcovú - 80 rokov - č. 228) 

27.02.2021     Sobota      
Sobota po 1. pôstnej nedeli 

08:00 Hertník (+Ondrej,+Helena,+Rudolf - č. 241) 
                           súkr. Hertník (+vdp. Kriţalkovič)                        

28.02.2021     NEDEĽA  

2. pôstna nedeľa, cyklus „B“ 

 
 

09:00 
 

10:30  

- v nedeľu pred omšami krížová cesta! 
 
Bartošovce (zdr.,B.poţ. pre Pavla - 50 r.- č. 231) 
 
Hertník (+Margita Fertaľová - 3. výr. smrti) 
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Veľkopôstna modlitba sv. Efréma Sýrskeho: 
 

Pane a Vládca môjho života, odožeň odo mňa ducha lenivosti, 

nedbanlivosti, lakomstva a prázdnych rečí. 

Udeľ mne, svojmu služobníkovi, ducha čistoty, pokory, trpezlivosti a 

lásky. 

Áno, Pane a Vládca, daj, aby som videl svoje hriechy a neodsudzoval 

svojho brata, lebo ty si požehnaný na veky vekov, amen. 
—————————————————————————-- 

 

Slovo pastiera rožňavského biskupa Mons. Stanislava Stolárika na 

tohtoročné pôstne obdobie. 
 

Buď Jonášom a zachrániš Ninive 

 „Vstaň, choď do veľkého mesta Ninive a zvestuj mu zvesť, ktorú ti ja poviem!― Jonáš 

vstal a šiel podľa Pánovho rozkazu do Ninive― (Jon 3,2). Šiel a ohlasoval predpoveď 

rozvrátenia mesta. Ľudia neotáľali s odpoveďou Bohu, na čele s ich kráľom, ktorý pre 

ľud nariadil pôst, aj vonkajšie prejavy pôstu a vyzval ho: nech všetci „hlasno volajú 

k Bohu a nech sa kaţdý odvráti od svojej zlej cesty a od násilia, ktoré má 

v rukách― (porov. Jon 3, 5-9). Odpoveďou Ninive bolo pokánie! 

„Boh videl ich skutky, ţe sa odvrátili od svojich zlých ciest, a Boh sa zmiloval a 

nepostihol ich nešťastím, ktorým ich zamýšľal postihnúť―(Jon 3,10). 

Tento text z knihy proroka Jonáša sa okrem iných textov Svätého písma veľmi hodí na 

začiatok pôstneho obdobia, ale aj v jeho priebehu. Všetci sme volaní k pokániu. Ale 

k pokániu sú volaní aj samotní „Jonášovia―. Pokiaľ ţijeme, všetci máme čas, priestor, 

ale aj potrebu konať pokánie. Naše Ninive: to som ja, moja rodina, farnosť, diecéza, 

krajina..., to sme my všetci ako celok, ale zároveň kaţdý ako originálny jednotlivec. 

Na kaţdom a od kaţdého závisí, aká bude naša budúcnosť. 

Preto sa najskôr hľadajú „Jonášovia―, ktorí nie sú dokonalí. A tak oslovujeme tých, 

ktorým je jedno, ako bude v blízkej i neskoršej budúcnosti v našom Ninive - na 

Slovensku. Ak k ľuďom, ktorým je „všetko jedno―, posunieme Boţie oslovenie, uţ 

v tej chvíli je z kaţdého z nich „Jonáš―, ktorý sa najskôr vzpiera. Vkladáme ho do 

modlitieb, aby z „brucha veľryby―, v ktorej sa momentálne nachádza, sa dostal na 

miesto, kde ho chce mať Boh. 

Oslovujeme aj tých, ktorí sa cítia „spravodliví―, a nechcú dopriať obrátenie 

neobráteným i tým, ktorí idú výslovne proti Bohu alebo Cirkvi.  



  

 

Takto zmýšľajúci tieţ predstavujú „Jonáša― po Boţom oslovení. 

Oslovujeme aj tých, ktorí úprimne bojujú so svojou slabosťou, ale nevidia posun, stále 

sa nevedia odpútať od svojej závislosti. Ale chcú, a Boh s nimi pre ich dobrú vôľu ráta. 

Ponúknite Pánovi svoju slabosť i ochotu neostať tak. To je uţ „Jonáš―, ktorý sa dal na 

cestu kvôli záchrane iných. 

S vďakou pred Pánom oslovujeme aj všetkých, ktorí majú  úprimný úmysel pomáhať 

obnove nášho Ninive – Slovenska, svojim osobným pokáním i sluţbou „Jonáša― - 

povzbudzovať iných a pomáhať im. 

Vstupujeme do pôstneho obdobia. Stále preţívame pandémiu koronavírusu, uţ aj 

v zmutovanej podobe. Počty infikovaných a umierajúcich neklesajú, ale rastú aj počty 

unavených. Ţiť v nejakej „bubline― uzavretého okruhu ľudí a priestoru nie je 

jednoduché. Akou oţivujúcou ponukou je v tejto situácii pôstny čas? Nesťaţia 

odporúčané pôstne praktiky ešte viac preţívané obdobie? Má v sebe pôstny čas 

schopnosť, ktorá zregeneruje ľudské sily? Lebo keď sa obnovia sily, obnoví sa nádej, 

získa sa svieţa chuť do ďalšieho ţivota. Ponúkaných praktík, ktoré obnovujú oslabené 

sily je viac a ich múdre vyuţitie môţe človekovi len prospieť. 

Skúsme sa najskôr zamyslieť nad obsahom pôstneho obdobia a znova zodpovedať 

základnú otázku: „čo je pôst?―, a tieţ: „a akú úlohu môţe zohrať kaţdý z nás v pôstnom 

čase?―... O čom je vlastne pôst? Je pôst o tom, ţe chceme niečo navonok silou-mocou 

dokázať sebe alebo iným? Niečo len splniť? Zadosťučiniť 

cirkevnému predpisu o pôste? Akoby sme zabúdali, ţe Boh 

sa díva do ľudského srdca. Pôstne obdobie vytvára 

predovšetkým priestor nahliadnuť do duše človeka a túţenú 

regeneráciu síl začať zvnútra. Lebo keď je pokoj v duši, 

bude aj navonok, v našich skutkoch, v našom okolí, v našom 

Ninive. Je to to, čo v týchto chvíľach všetci tak veľmi 

potrebujeme. Pokoj však nikdy nebude v srdci, ktoré ovláda 

hriech, ktorý človek si nechce priznať, oľutovať, vyznať a v 

pokore  prosiť Boha o odpustenie. Ako môţe Boh preukázať 

milosrdenstvo, ak oň človek nestojí, ak nemá kajúce srdce? 

Vieme, ţe nie je ľahké hriech uznať, ľutovať, vyznať, 

a zrieknuť sa ho a v budúcnosti ho neopakovať. Ale ako 

veriaci tieţ vieme, ţe to nedokáţeme vlastným úsilím, čo však vôbec neznamená oddať 

sa nečinnej rezignácii. Tu sa obnovuje prejav našej dôvery v Boţiu pomoc, lebo takto 

chápané pokánie a získaný pokoj je dar od Boha. Preto sa na cestu pôstneho obdobia 

nevydávame sami, ale s Bohom. A čím viac sa mu priblíţime, tým viac budú z nás 

tvorcovia pokoja a svedkovia nádeje v našom Ninive. Je dôleţité dbať o regeneráciu 

fyzických síl, ale duchovné obnovenie duše Boţou milosťou, dokáţe pozdvihnúť kaţdú 

skleslosť a prekonať aj telesný hendikep. 

 

ČO TEDA ROBIŤ KONKRÉTNE? Ponúkame niekoľko moţností, zvoľte si, podľa 

okolností a zdravotného stavu. Nech sa konajú v štyroch rovinách: 1/ Obvyklé modlitby 

a poboţnosti sa modliť sústredene a s novým nadšením. 2/ Podľa Jeţišovho príkladu 

prijať vlastný kríţ, moţno aj s blízkym človekom, a podľa príkladu Ninivčanov konať 

osobné pokánie.  

 

 

3/ Svoje modlitby a sebazapierania [moţno si ich aj zapisovať] obetovať za iných a za 

potreby diecézy. Kto pomáha iným, posilňuje seba! 4/ Pokánie konať v radostnej nádeji, 

lebo ako Boh zachránil Ninive, pomôţe aj nám. 

NÁVRHY: 

+ Nech sme v tejto chvíli ochotní alebo odmietaví Jonášovia, nechajme sa dotknúť 

Boţím pozvaním, kvôli záchrane vlastnej i iných a takých istých Jonášov oslovme aj 

sami. 

+ Vyuţívať moţnosť modlitby osobnej i spoločnej, najmä v rodine pri kríţi a zapálenej 

svieci (od 19. marca 2021 začína aj Rok rodiny). 

+ Rozjímavá modlitba kríţovej cesty, ruţenca (napr. kaţdý deň rozjímať o jednom 

zastavení Kríţovej cesty alebo o 1 tajomstve bolestného ruţenca). 

+ Čítanie Svätého Písma, najmä knihu proroka Jonáša a tieţ udalosti o záchrane 

vyvoleného národa, kajúce ţalmy, o Jeţišovom utrpení a smrti. 

+ Nepodceňujeme pôst od jedla – ten prikázaný treba zachovať, ale moţno ešte väčším 

pôstom - dobrovoľným môţe byť trpezlivosť, láskavosť.. vtedy, keď uţ „tečú nervy―. 

+ Ťaţkosti vyuţívať ako príleţitosti prakticky prejavovať lásku k Bohu, k blíţnym, ale 

aj k sebe samým - podľa prikázania lásky (Mt 22, 36-40). 

+ Moţno si ani netreba vymýšľať obety navyše - ale prijať a niesť to, čo príde - nie 

trpne, ale v dôvery-plnej odovzdanosti do Boţích rúk a nepríjemnú situáciu premeniť na 

príleţitosť osobnej obety. 

+ Ninivčania sa postili, obliekli do vrecoviny, sedeli v popole, čo bolo iste nepríjemné. 

Pre nás môţe byť prejavom pokánia prijatie iného, moţno veľmi blízkeho človeka, 

s ktorým máme spoločné všeličo z minulosti, ale uţ to nechceme tlačiť do budúcnosti. 

+ Moţno nie je príleţitosť konať skutky ľuďom vonku, ale máme svojich doma... 

a vţdy je moţnosť vo vynaliezavosti hľadať dostupné moţnosti pomoci, a smerom von - 

zatelefonovať osamelému... za všetkých sa modliť, určite nestratiť moţný kontakt 

s ľuďmi vonku. 

+ Aj v tejto situácii denne konať spytovanie svedomia a vzbudiť si ľútosť nad hriechmi, 

duchovné sv. prijímanie, adoráciu a vyuţiť prvú príleţitosť na sv. spoveď. 

+ Moţno naďalej pouţívať schému modlitby „vytvorme Nazaretský dom― [zvlášť 

v marci]. 

+ Denne obetovať Korunku Boţieho milosrdenstva v tejto pandémii za osamotených, 

takto zomierajúcich, za obrátenie hriešnikov, za duše v očistci alebo za potreby diecézy. 

+ Sami si vyberte, prípadne doplňte predsavzatia, ktoré prehĺbia vašu lásku k Bohu 

a blíţnemu a stanú sa prosbou za obrátenie hriešnikov, za opustených zomierajúcich, za 

duše v očistci i za potreby diecézy. 

+ Buďme si úplne istí, ţe ani jeden úprimný skutok obety a odovzdanosti sa nestratí 

a pomáha všetkým. 

 

Na začiatku pôstu počujeme výzvu: „Kajajte sa a verte evanjeliu― (Mk 1,15). To nás 

vyzýva Boh cez svojho Syna, preto, lebo nás miluje a chce našu spásu. On nás nemôţe 

spasiť bez nás, lebo rešpektuje našu slobodu. My sa však nemôţeme spasiť bez Neho! 

Vyzýva nás k pokániu, aby nás mohol oslobodiť, zachrániť, ako oslobodil a zachránil 

Ninivčanov, keď sa kajali.  



  

 

Pokánie, zmena, obnova sa má prejaviť premenou srdca očisteného od hriechu, 

zmenou pomýleného zmýšľania, aby sme začali zmýšľať ako Kristus (porov. Flp 2, 5). 

Všetci patríme do nášho Ninive, preto sa všetci potrebujeme obnoviť cez pokánie. 

Ďakujme Pánovi, ţe dostávame šancu dostať sa zo svojej biedy a znova sa vrátiť na 

cestu svetla. 

 

Dolindo Ruotolo, kňaz, ktorý takmer celý ţivot extrémne trpel, povedal: „Jeden skutok 

našej odovzdanosti je viac, ako všetky naše modlitby.― Táto veľmi hlboká myšlienka 

platí pre kaţdého jedného pokrsteného a pobirmovaného, zasväteného, vysväteného. 

Ţiť v odovzdanosti do Boţích rúk. A takto sa aj modliť. Uvaţovaním nad utrpením 

a smrťou Pána prijímať i vlastný kríţ a utrpenie. Verme, bude sa nám niesť ľahšie 

a veľa získame pre vlastnú dušu a pomôţeme aj druhým. Takto chápaný pôst uţ 

vlastne preţívame jeden rok. Teraz je čas zozbierať sily, ešte viac spolupracovať 

s Boţou milosťou, a tak niesť svoj kríţ a nasledovať Krista (porov. Lk 9, 23-24). 

Obnova nášho Ninive – Slovenska, záleţí od kaţdého z nás, ako sa otvoríme Boţej 

spolupráci a jeho milosti. Boh chce cez kaţdého ochotného „Jonáša― pomôcť 

Slovensku k duchovnej obnove. 

 

Cesta duchovnej obnovy je naša odporúčaná „vakcína―, ktorá posilní a zaktivizuje náš 

imunitný systém voči skleslosti a oslabenej nádeji, aj voči rastúcim útokom 

sofistikovaného zla, nad ktorým sa dá zvíťaziť, ale len modlitbou a pôstom [obetou] 

(porov. Mk 9, 29). Nechajme sa viesť aj sv. Jozefom, ktorého Rok preţívame, 

a dovoľme, aby nám spolu s manţelkou Máriou pravidelne dávkovali potrebnú 

uzdravujúcu a posilňujúcu „vakcínu― z Jeţišovej „lekárne milosrdenstva―. 

 

Všetkým vám vyprosujem poţehnané pôstne obdobie, v ktorom chceme spoločne 

zachrániť a obnoviť naše Ninive , no nie na trasúcom sa piesku, ale na skale, ktorou je 

Boh. 
 

Žehnám vám - Mons. Stanislav Stolárik, rožňavský biskup 

——————————————————————————————————————————— 

Biskupi píšu veriacim spoločné povzbudenie pred začiatkom Pôstu  

Drahí bratia a sestry, 

obdobie Veľkého Pôstu začne spôsobom, na ktorý nie sme zvyknutí. Kvôli pandémii 

sa s vami nemôţeme stretnúť v chrámoch, kam ste zvyčajne prichádzali prijať znak 

popola, ako rozhodnutie konať pokánie a obrátiť sa od hriechov. Aj keď sa popolec 

fyzicky nedá udeliť, chceme vás povzbudiť, aby ste na Popolcovú stredu neopomenuli 

príleţitosť nastúpiť na cestu prípravy na Veľkonočné sviatky. Ako nám to pripomína 

Svätý Otec František: "Aj vtedy, keď sa snaţíme chrániť ľudské ţivoty pred šírením 

vírusu, nemoţno pokladať duchovný a morálny rozmer osoby za druhoradý vo vzťahu 

k fyzickému zdraviu. Starostlivosť o telo nemôţe nikdy nechať bokom starostlivosť o 

dušu." (Príhovor diplomatickému zboru, 8.2.2021)           

Zodpovedne chráňte svoje zdravie a zdravie svojich blízkych.  

 

 

Neochabujte však ani v duchovnom úsilí. Veľký Pôst je príleţitosťou obnovy, 

zanechania hriechu a získavania milostí. Treba to dobre vyuţiť. Nezabudnite 

predovšetkým na skutky telesného a duchovného milosrdenstva. Často si spytujte 

svedomie a nenechajte sa premôcť hriechom, aj keď nie je pre všetkých moţné sa teraz 

vyspovedať. Robíme, čo je v našich silách, aby sa prijímanie sviatostí stalo znovu 

dostupným. 

Medzitým však siahnite aj po ostatných prostriedkoch, ktoré sú k dispozícii. Čítajte 

Boţie Slovo a prijímajte ho ako duchovný chlieb pre svoje ţivoty. Nezabudnite ani na 

telesný pôst a odriekanie, ktoré sú účinnými zbraňami proti hriechu. Starší a tí, ktorí 

bojujú s ochorením alebo sú ešte v rekonvalescencii, nech kvôli svojmu zdraviu 

neodkladajú pokrm, ale nech vyuţijú modlitbu alebo almuţnu ako prostriedky pôstneho 

úsilia. Samozrejme, trpezlivé obetovanie dôsledkov pandémie, i všetkých obmedzení, v 

spojení s utrpením Jeţiša Krista dáva ťaţkostiam novú hodnotu. 

Vyuţite dobre pôstny čas, posilnite sa vo viere, nádeji a láske, a priblíţte sa ku 

Kristovi, aby sme ho mohli stretnúť, dobre pripravení, pri slávení Veľkonočných 

sviatkov. Prosíme vás o modlitby za nás i za kňazov a rehoľníkov. 

S láskou na vás pamätajú a žehnajú vám všetci slovenskí otcovia biskupi. 

——————————————————————————————————————————— 

List biskupov premiérovi a členom vlády  

Bratislava 16. februára (TK KBS) Katolícki biskupi zdruţení v Konferencii biskupov Slovenska 

na 98. plenárnom zasadnutí, ktoré sa konalo online formou, schválili text listu, ktorý zasielajú 

predsedovi Vlády SR a jej členom. Text prináša Tlačová kancelária KBS v plnom znení. 

Váţený pán predseda vlády,  

Váţená pani ministerka,  

Váţený pán minister, 

obraciame sa na Vás v situácii, ktorá je pre Slovensko mimoriadne náročná. Citlivo 

vnímame problémy spôsobené ochorením Covid-19. Rešpektujeme prijímané opatrenia 

a apelujeme na ich dodrţiavanie. Naši duchovní s ochotou slúţia na covidových 

oddeleniach - nielen ako kňazi, ale aj ako dobrovoľníci, sanitári, či pomocníci. Vieme 

preto "z prvej ruky" o váţnosti situácie. Napokon aj ţiaľ, ktorý zdieľame s ľuďmi pri 

pohreboch, sa stal našou kaţdodennou skúsenosťou. 

Zároveň Vám však chceme povedať aj o duchovnom trápení, s ktorým sa na nás 

obracia čoraz viac veriacich. Svätá spoveď a sväté prijímanie pre nich vţdy boli 

zdrojom povzbudenia, sily a vnútornej rovnováhy. Teraz sú však mesiace bez sviatostí, 

a nemajú legitímny spôsob ako ich prijať. To prehlbuje utrpenie, ktoré priniesla 

pandémia. Úzkosti a konflikty, ktoré mnohí dokázali tlmiť vďaka sviatostiam, 

nadobúdajú na sile.  



  

 

Dokonca psychológovia, ktorých naši duchovní svojou sluţbou odbremeňovali, teraz 

hovoria o veľkom tlaku nových prípadov. 

Veriaci majú pocit, ţe ich Cirkev v ťaţkom čase opustila. Opatrenia nám však 

prakticky zväzujú ruky a znemoţňujú pôsobenie. Nejde len o hromadné podujatia, ale 

aj o individuálnu pastoračnú sluţbu. Pritom okolité krajiny tak tvrdé reštrikcie cirkvám 

nezaviedli. Mrzí nás, keď na niektorom mieste ľudia stratili trpezlivosť a prekročili 

pravidlá, hoci na ne stále upozorňujeme. Máme vytrvalú ochotu spolupracovať na 

zápase s pandémiou. Prosíme Vás však o pochopenie našej situácie. 

Sme ochotní zniesť obmedzenia: avšak úplný, dlhodobý a celoplošný zákaz verejných 

bohosluţieb ako aj praktické znemoţnenie vysluhovania sviatostí je neúnosné. Vedení 

čoraz naliehavejšími prosbami našich veriacich Vás aj my ţiadame, aby ste našli iný, 

primeraný spôsob nastavenia opatrení vo vzťahu k duchovným potrebám, aspoň podľa 

toho ako je tomu v blízkom zahraničí, v podobnej pandemickej situácii. Stále napríklad 

rastie počet vyliečených a zaočkovaných, ktorí by sa mohli zúčastňovať na 

bohosluţbách bez rizika ohrozenia. Bohosluţby zároveň nemoţno vnímať len v optike 

"verejných zhromaţdení"; uplatňuje sa na nich základné ľudské právo vyplývajúce z 

náboţenskej slobody. 

Svätý Otec František to vo svojom príhovore diplomatickému zboru 8. februára 2021 

zdôraznil týmito slovami: 

"Nevyhnutnosť zabrániť šíreniu vírusu mala dopad aj na viaceré základné slobody, 

vrátane náboţenskej slobody: obmedzila slávenia aj vzdelávacie a charitatívne činnosti 

spoločenstiev viery. Netreba však zabudnúť, ţe náboţenská dimenzia predstavuje 

základný aspekt ľudskej osobnosti aj spoločnosti, ktorý nemôţe byť vyčiarknutý; a ţe 

aj vtedy, keď sa snaţíme chrániť ľudské ţivoty pred šírením vírusu, nemoţno pokladať 

duchovný a morálny rozmer osoby za druhoradý vo vzťahu k fyzickému zdraviu. 

Sloboda náboţenského slávenia nie je len dôsledkom slobody zhromaţďovania, ale 

esenciálne pramení z práva na náboţenskú slobodu, ktorá je primárnym a základným 

ľudským právom. Je preto nevyhnutné, aby táto sloboda bola rešpektovaná, chránená a 

zastávaná občianskymi autoritami, rovnako ako zdravie a fyzická integrita. Okrem 

toho, dobrá starostlivosť o telo nemôţe nikdy nechať bokom starostlivosť o dušu." 

Ţiadame Vás s úctou, aby ste tieto skutočnosti primerane vzali do úvahy. 

Do Vašej práce pre dobro Slovenska Vám spoločne vyprosujeme mnoho síl, pevné 

zdravie a hojnosť Boţieho poţehnania. 

Katolícki biskupi Slovenska zhromaždení na 98. plenárnom zasadaní KBS 

prostredníctvom internetu, 16. februára 2021. 

 

 

Bratislava 16. februára (TK KBS) Katolícki biskupi zdruţení v Konferencii biskupov 

Slovenska na 98. plenárnom zasadnutí, ktoré sa konalo online formou, prijali vyhlásenie ku 

kampaniam, ktoré zneuţívajú sčítanie obyvateľstva. Text prináša Tlačová kancelária KBS v 

plnom znení. 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Zneužitie sčítania obyvateľstva na kampaň proti Cirkvi 

"My, katolícki biskupi Slovenska, zídení cez internet na 98. plenárnom zasadaní 

KBS, s veľkým znepokojením vnímame ako sa sčítanie obyvateľstva stáva nástrojom 

politického boja a kampane namierenej proti Cirkvi. História poskytuje nemálo 

príkladov, keď sa sčítania stali obeťou politických záujmov, ktorým realita 

nevyhovovala. Ţiaľ, situácia ukazuje, ţe takéto spôsoby manipulácie nepatria len do 

minulosti. 

Vyzývať dnes ľudí, aby sa k svojmu vierovyznaniu neprihlásili, je nielen prejavom 

intolerancie voči náboţenstvu, formou útoku na náboţenskú slobodu, ale aj 

zámerným úsilím o znehodnotenie sčítania. Ak takúto iniciatívu vyvíjajú a investujú 

do nej súkromné osoby, ako bolo moţné vnímať v uplynulých týţdňoch, je to 

zvláštne: ak sa však ukáţe, ţe s tým prichádza aj jedna z vládnych strán, ba vyuţíva 

na tento účel silu médií, smeruje to k popretiu zmyslu samotného sčítania. 

Bolo by nepredstaviteľné, ak by sa dnes niekto pokúsil presviedčať príslušníkov 

národnostných menšín, nech sa neprihlásia k svojej národnosti, aby sa tak zníţili 

príspevky na ich podporu. V prípade príslušnosti k vierovyznaniu sa to však bez 

váhania robí. Keď sa sčítanie stane prostriedkom politickej kampane a šírenia 

animozity voči cirkvám, jeho výsledky nebudú mať výpovednú hodnotu. 

Usilujeme sa vlievať vieru a nádej, zmierovať a pozitívne motivovať ľudí k solidarite 

i vzájomnej pomoci v náročných časoch. Naši duchovní aj laickí veriaci, medzi nimi 

mnohí lekári a zdravotníci, záchranári, policajti a vojaci, slúţia v nemocniciach, v 

hospicoch, charitách, na uliciach aj medzi ľuďmi bez domova - bez ohľadu na 

náboţenskú príslušnosť kohokoľvek. Pomáhame na Blízkom Východe, stovkám 

utečencov v Iraku, tisícom detí v školách v afrických krajinách. Mnohí naši kňazi sú 

uţ celé týţdne v dobrovoľníckej sluţbe na covidových oddeleniach, kde sa snaţia 

byť uţitoční pre všetko, čo nemocnice potrebujú. 

Nemíňame prostriedky na kampaňové bilboardy. O to s väčším prekvapením 

sledujeme, ţe sa investujú peniaze do kampaní namierených proti cirkvám, osobitne 

Katolíckej, a najnovšie sa do nich priamo zapájajú aj politickí predstavitelia." 

Texty neprešli jazykovou úpravou 

Zdroj www.kbs.sk pre články: Biskupi píšu veriacim spoločné povzbudenie pred začiatkom Pôstu , List 

biskupov premiérovi a členom vlády, Zneužitie sčítania obyvateľstva na kampaň proti Cirkvi 


