
Štefan Pongrác sa narodil v roku 1583 v Al-
vinici na území dnešného Rumunska. Po-
chádzal zo šľachtického rodu. Približne 
v  čase, keď mal 10 rokov, rodičia ho po-
slali do jezuitskej školy v meste Kluž, kde 
získal základné a  stredné vzdelanie. Vyni-
kal v  štúdiu vďaka svojmu rozumovému 
nadaniu a  húževnatosti. V  tomto prostre-
dí zatúžil po rehoľnom povolaní. Pri čítaní 
životopisu sv. Ignáca z Loyoly pochopil, že 
duchovné rytierstvo je väčšie ako svetské. 
Cítil vo svojom srdci povolanie pre Ježi-
ša. Ako 19-ročný vstupuje do Spoločnosti 
Ježišovej. Noviciát absolvoval v  Brne. Po 
dvoch rokoch skladal 11. júla 1604 prvé 
rehoľné sľuby v Brne. Svoj život zasväcuje 
Bohu, necháva sa ponoriť do Božej lásky. 
Hlavné štúdia, potrebné pre kňazstvo, t. j. 
teológiu vyštudoval v  Štajerskom Hradci. 
Po štyroch rokoch bol v r. 1615 vysvätený 

za kňaza. Predstavení ho poslali do apo-
štolského strediska v  Humennom. Keď prí-
de požiadavka od cisárskeho kapitána Košíc 
Ondreja Dóczyho o misiu v Košiciach, pred-
stavení tam posielajú pátra Štefana. 
 Ako už bolo spomenuté Štefan bol 
rozhodnutý vstúpiť do rehoľného života. 
Jeho rodičia s  jeho rozhodnutím nesúhla-
sili. Vyčítali mu, ako veľmi ich sklamal. Šte-
fana to veľmi mrzelo a preto im v jednom 
liste napísal: 

„Nebol by som pravdovravný, keby som Vám 
nepovedal, že by som bol i voči sebe nanaj-
výš nespravodlivý, keby som nepočúval hlas 
svojho svedomia. Preto Vás prosím, nevy-
hrážajte sa mi, lebo verte, aj tak sa nad tým 
len usmejem. A  hoc by ste ma chceli uvrh-
núť do väzenia len preto, aby som zmenil 
svoje rozhodnutie stať sa kňazom jezuitom, 
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neodradilo by ma to. Väzenie by sa mi stalo 
noviciátom, kde by som sa utužoval v kres-
ťanskej viere a  v  láske za vyšším cieľom – 
kňazským povolaním. A keby ste mi dali aj 
reťaze a chceli by ste ma nimi pripútať k to-
muto svetu, a tým odvrátiť od môjho cieľa, 
ešte lepšie by ste ma spútali s Ježišom Kris-
tom, za ktorým tak veľmi túžim... 
 Teda čo? Azda hrozbami, hladovaním, 
smädom a zimou ma chcete odstrašiť a od-
viesť od môjho rozhodnutia a  presvedče-
nia? Všetko vďačne prijmem, len aby som sa 
mohol stať Kristovým kňazom. Ubezpeču-

jem Vás, že nebude blažený ten, kto netrpel. 
Nedávajte mi za príklad mojich predkov. Či 
oni žili šťastne? Či nie sú najväčším šťastím 
nebesia, po ktorých tak túžim?... 
 A  nech by bola rehoľa akokoľvek prís-
na, ako mi to ustavične pripomínate, vždy 
ostane mojím cieľom a  mojou veľkou lás-
kou. Veď skôr či neskôr tak ako Vy aj ja mu-
sím zomrieť. Aby však Vaša i moja smrť bola 
šťastlivá, obraciam svoje myšlienky na ten-
to cieľ a  modlím sa. Myslite aj Vy na seba, 
drahí rodičia...“

MODLITBA 
NA PÔSTNU
DOBU

Milosrdný Otče,
odovzdávam ti čas pôstnej doby
a prosím o milosť Ducha Svätého,

aby ma viedol a vťahoval moje srdce 
do modlitby.

Aby mi dával silu a múdrosť,
oslobodzoval ma od všetkých hriešnych

a zbytočných závislostí i od všetkého,
čo mi bráni rásť v pravej láske k tebe,

k sebe i k blížnym.

Dobrý Otče, stvor mi čisté srdce,
aby som videl v pravde svoj hriech

a nesúdil blížnych.
Prosím o vnímavosť pre tvoje Slovo,

aby premieňalo moje myslenie, 
slová i skutky.

Otče, ktorý vidíš aj to, čo je skryté,
daj, aby moja duša hľadala teba

a netúžila po inej odmene
než je tvoja milosrdná náruč!

Chcem sa ti páčiť svojím životom,
skrytým i vonkajším a stále viac 

sa podobať tvojmu Synovi 
Ježišovi Kristovi,

môjmu Pánovi a Spasiteľovi.
Amen.



25. február 2018 – 3. marec 2019
Dátum Liturgická oslava Hod. Bohoslužby
25. 2.

Po 17.30 Bracovce 
spoveď od 1630

Za ctiteľov 
Božského Srdca Ježišovho

26. 2.
Ut

18.00 Ložín
spoveď od 1700

Za ctiteľov 
Božského Srdca Ježišovho

17.30 Bánovce n/Ond.
spoveď od 1600

+ Milan Rimár, pohrebná
Stretnutie birmovancov

27. 2.
St

Spoveď chorých 
8.30 hod.

7.00 Moravany
spoveď po omši

Za ctiteľov 
Božského Srdca Ježišovho

8.00 Trhovište + Cyril Bogár
28. 2.

Št 17.30 Lučkovce 
spoveď od 1700 + Anna Zitrická

1. 3.
Pi

17.30 Moravany 
spoveď od 1530 + Anna Bačková, pohrebná

17.30 Trhovište 
spoveď od 1600

+Anna, Anna, Mária
Stretnutie rodičov 

a prvoprijímajúcich detí

2. 3.
So

8.00 Ložín + Mária, Michal, Mária

8.00 Bánovce n/Ond. Za ctiteľov 
Božského Srdca Ježišovho

10.30 Bracovce krst

3. 3.
Ne

ÔSMA CEZROČNÁ 
NEDEĽA

8.00 Bracovce Za farnosť
9.00 Ložín Zdr., BP Adelka

10.15 Bánovce n/Ond. + Gabriel Lukáč, výročná

8.00 Lučkovce Zdr., BP Rastislav Sivák s rod.

9.00 Moravany
Poďakovanie Bohu 
za 70. rokov života, 

prosba o zdr., BP Jozef
10.15 Trhovište + Jozef Šupinský
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4. – 10. marec 2019
Dátum Liturgická oslava Hod. Bohoslužby

4. 3.
Po 17.30

Bánovce n/Ond.
Adorácia 

po sv. omši
+ Jozef Polák

5. 3.
Ut

17.30 Bracovce + rod. Lučanská
17.30 Ložín + Michal, Mária, Emil

6. 3.
St

POPOLCOVÁ STREDA

Pôst a zdržovanie sa 
mäsitého pokrmu.
Deň pokánia v celej 

Cirkvi

8.00 Bracovce + Michal, Zuzana
8.00 Lučkovce + Erik Bogár

17.00 Ložín + Pavol, Anna, 
Katarína Ďurčákoví

18.00 Bánovce n/Ond. + Anton a Alžbeta 
Čuhaničoví

17.00 Moravany + Andrej a Verona Hamzoví
18.00 Trhovište + Anna a Mária Fulajtárové

7. 3. 8.00 Lučkovce + Mária Švitká, výročná
8. 3.

Pi
17.30 Moravany + Štefan Demeter, výročná
17.30 Trhovište + Mária Vaňová

9. 3.
So

8.00 Bánovce n/Ond. + Zuzana Popovičová
11.00 Bánovce n/Ond. krst
18.00 Lučkovce Za farnosť

10. 3.
Ne

PRVÁ PÔSTNÁ NEDEĽA

ZBIERKA NA CHARITU

8.00 Bracovce Zdr., BP Anna a Juraj
9.00 Ložín Zdr., BP rod. Mihaľová

10.15 Bánovce n/Ond. Zdr., BP Peter, 
Dominika, Sofia

Lučkovce Gréckokatolícka liturgia

9.00 Moravany
Poďakovanie Bohu za 50. 

rokov života, prosba o zdr., 
BP Stanislav Šoltés

10.15 Trhovište Zdr., BP, dary DS Helena 
a syn Ján

MODLITBA PÔSTU
Milosrdný Bože, 
dopraj nám týmto svätým pôstom 
nastúpiť cestu duchovnej obnovy, 
aby nás pokánie posilňovalo v boji proti 
nepriateľom spásy. 

Skrze nášho Pána Ježiša Krista, tvojho Syna, 
ktorý je Boh a s tebou žije a kraľuje 
v jednote s Duchom Svätým 
po všetky veky vekov.


