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3. Pôstna nedeľa  
  

Prvé čítanie: Zákon bol daný skrze Mojžiša.                        (Ex 20, 1-17)                                                                                                                                              

Žalm: Pane, ty máš slová večného života.                  (Ž 19, 8. 9. 10. 11) 

Druhé čítanie: Ohlasujeme ukrižovaného Krista: pre ľudí bláznovstvo, 
ale pre povolaných Božiu múdrosť.                                 (1 Kor 1, 22-25)                                                                                                      
Evanjelium: Zborte tento chrám a za tri dni ho postavím.    (Jn 2, 13-25)                                                                   
*****************************************************************  

    

Tržnica alebo dom modlitby? 
 

     Do tohto „znetvoreného“ chrámu vstupuje Ježiš a ako vidíme, 

konal nekompromisne. My by sme možno začali upozorňovať, 

vyjednávať alebo vyhrážať sa. Ježišov postoj bol však najsprávnejší. 

Veď uznajme, že aj my sa v živote stretávame s ľuďmi, s ktorými 

diskusia nie je možná, kde rozumné argumenty sú zbytočné a 

prehováranie nemá žiadny zmysel. Jediný a najsprávnejší zásah je 

tvrdý zákrok do ich života. Aj v chráme bol nutný taký zásah. Z toho 

vidíme, že aj človek, ktorý je hlboko milujúci, musí vedieť 

nekompromisne konať. Veď kto nás má naozaj rád a záleží mu na 

našom dobre, dokáže prísť a napomenúť nás, ba dokáže aj tvrdým 

spôsobom zasiahnuť do nášho života. A nerobí to preto, aby nás 

trestal či sa nám vysmieval, ale preto, lebo vie, že keď bude hovoriť 

len milosrdné slová, tie dokážu človeka aj uspať na neexistujúcich 

vavrínoch. Taký človek sa potom nevie pohnúť z miesta a uspokojí 

sa so svojím životom a správaním. Sledujme však Ježiša ďalej. 

Urobil si z povrázkov bič a zostal sám proti presile. Vďaka jeho 

ráznosti sa mu však nikto neodvážil protirečiť. A aký bol výsledok? 

Kupci svoj postoj voči Božiemu domu asi nezmenili, lebo neustále 

sa usilovali Ježiša chytiť a zbaviť sa ho. Ale ani Jeruzalemský chrám 

neskončil dobre. O štyridsať rokov bol zrovnaný so zemou. Príčina 

tohto nešťastia začala možno už vtedy, keď ho ľudia zmenili na 

tržnicu, prestali si ho vážiť, a tak ho vlastne začali z vnútra 

nahlodávať. 
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     Teraz máme možnosť pozrieť sa do konkrétneho života, lebo 

tvoríme chrám aj my, naša farnosť, rodina, biskupstvo a aj Cirkev. 

Spytujme si v prvom rade svedomie, akým chrámom sme my? Je to 

tržnica alebo dom modlitby? Pozrime sa okolo seba a zistíme, že 

mnohí veriaci žijú v tom, že ak niekto prijme sviatosti, má už 

zaistené nebo. Sviatosti, ktoré majú byť zrodom večného života, 

stávajú sa len akousi tržnicou a obchodom s Bohom. Koľkí rodičia 

obmedzia náboženskú výchovu iba na štyri sviatosti, krst, prvé sväté 

prijímanie, spoveď a birmovka. Potom sa akýkoľvek kontakt s 

Bohom končí a všetci sú spokojní, že dieťa má všetko a je vlastne na 

poriadku. Či to nie je tržnica a obchod s Bohom? A keď dieťa 

dospeje, Boha nepozná a matne si spomína, ako pred mnohými 

rokmi bolo na prvom svätom prijímaní so sviecou v ruke a na 

birmovke, po ktorej mu zostali už iba hodinky. Alebo naše modlitby, 

ako často sa stávajú tržnicou, keď za modlitbu čakáme, že Boh nám 

hneď dá to, o čo sme ho prosili. Spytujme si svedomie, aký je 

náboženský život v našej rodine, ako sa pričiňujem o duchovný život 

vo farnosti, aký je môj postoj k našim biskupom a akú reklamu 

robím katolíckej Cirkvi, do ktorej patrím. Iste všetci musíme 

skonštatovať, že nie je všetko v poriadku. Keď však chyby vidí kňaz 

alebo biskup, ktorý sa pravidelne stretáva s veriacimi a napomenie 

ich, obyčajne sa zháčia a vyčítajú mu jeho nelásku. Lenže to nie je 

neláska, ale láska, lebo tá opravdivá musí byť aj tvrdá, aj prísna. 

Kňaz či biskup nikoho nechce urážať, ale varuje, aby sa človek 

spamätal a zmenil svoj život. Presne tak konal aj Ježiš. Preto buďme 

vďační aj za slová napomenutia a pokarhania. Ježiš aj takýmto 

spôsobom vstupuje do nášho života. Chce ho očistiť, ako chcel 

očistiť chrám. Našu reakciu však nechce ovplyvňovať a dáva nám 

slobodu prijať, alebo neprijať jeho ponuku. Na svoje upozornenie si 

vyberá Cirkev a jej služobníkov, ktorí hoci sú tiež iba ľuďmi, majú 

konať v duchu svätého Pavla. On píše Timotejovi takto: Hlásaj 

slovo, naliehaj vhod i nevhod, usvedčuj, karhaj a povzbudzuj so 

všetkou trpezlivosťou a múdrosťou. Teda nie znechutiť, zhodiť, 

ponížiť, ale vybudovať z človeka taký chrám, ktorý dokáže byť 

pevný za každých okolností.                                           www.trojica.sk 

 

 

...Lebo ty v nás telesným pôstom krotíš zlé sklony, dvíhaš myseľ, 
udeľuješ silu k čnosti a dávaš odmenu... 
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Poriadok bohoslužieb po 4. Pôstnej nedeli v CO 

od 12.3. do 18.3. 2018 

Pondelok 

féria 

7:00 Kláštor 
Terézia Sedláková 

1. výr.

12.3. 18:00 Bočiar 
†Dana a Tomáš 

Vargovi 

Utorok 
féria 7:00 Haniska 

 Anna a Štefan 

Palfiovi
13.3. 

Streda 

féria 

17:00 Sokoľany Štefan Szeman

14.3. 18:00 Haniska 
†Miroslav Sabol 1. 

výr. 

Štvrtok 
féria  7:00      Kláštor     

Poďakovanie 

Marcely za 50 r. 

života 15.3. 

Piatok 
féria - za 

účasti detí 

18:00 Sokoľany Mária Feketeová

16.3. 18:00 Haniska 
Ondrej a Mária 

Majorošovi

Sobota 
féria 7:00 Haniska 

Štefan, Agnesa, 

Štefan Oravcovi
17.3. 

     

5. Pôstná 

nedeľa   

7:30 Haniska 
Za ZIP Heleny s 

rodinou 

Nedeľa  8:45 Sokoľany 
Jozef, Mária, Jozef, 

Regina Fričovski

18.3. 8:45 Bočiar Ružena Sabova

  10:00 Haniska 
Poďakovanie za 70 r. 

života              

 

V piatok sa stretneme s prvoprijímajúcimi v Haniske. 
 

Sobášna náuka 3 bude v stredu o 19.00h a v sobotu o 9.30h. 
 

Na budúci týždeň bude zbierka na potreby našich kostolov. 



Poriadok bohoslužieb po 3. Pôstnej nedeli v CO 

od 5.3. do 11.3. 2018 

 

Pondelok 

féria 

7:00 Haniska Tomáš Palenčár

5.3. 18:00 Bočiar 
†Daniel, Anna, 

Štefan 

Utorok 
féria 7:00 Haniska  Tomáš Kiš

6.3. 

Streda 
féria 

17:00 Sokoľany Jozef Kerekeš

7.3. 18:00 Haniska Za ZIP Vincenta 

Štvrtok 
féria 7:00 Haniska    Mária Palenčárová

8.3. 

Piatok 
za účasti detí 

18:00 Sokoľany 
Za pokoj a 

požehnanie Reginy 

9.3. 18:00 Haniska Mária Džubárová

Sobota 
féria 7:00 Haniska Ladislav Vattai

10.3. 

     

4. Pôstná 

nedeľa  

/Laetare - 

radosti/ 

7:30 Haniska †Emilia Medviďová 

Nedeľa  8:45 Sokoľany Juraj Potemra

11.3. 8:45 Bočiar 
Za zosnulých z rod. 

Gizickej 

  10:00 Haniska 
 Michal, Katarína, 

Michal Talpašovi            

Stretnutie prvoprijímajúcich bude v pondelok v Bočiari a           

v stredu v Sokoľanoch. 
 

Náuka snúbencov 2, bude v stredu o 19.00h. a v sobotu o 9.30h. 
 

Zbierka na kostol činila: Haniska - 422.-€;  Sokoľany - 170.-€;  

Bočiar - 130.-€; 
 

V tomto týždni sv. omše v kláštore nebudú, nakoľko sú tam 

duchovné cvičenia.   


