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1. pôstna nedeľa 
  

Prvé čítanie: Božia zmluva s Noemom zachráneným pred potopou         
                                                                                             (Gn 9, 8-15)                                                                                                                                              

Žalm: Cesty Pánove sú milosrdenstvo a vernosť.                       (Ž 25) 

Druhé čítanie: Krst vás teraz zachraňuje                            (1 Pt 3, 18-22)                                                                                                      
Evanjelium: Satan ho pokúšal a anjeli mu posluhovali        (Mk 1, 12-15)                                                                   
*****************************************************************  

O pôste 
     Dnešné Evanjelium nám veľmi stručne hovorí toto: „Duch hnal 

Ježiša na púšť. Na púšti bol štyridsať dní a satan ho pokúšal. Bol medzi 

divou zverou a anjeli mu posluhovali.“ Vieme od iných evanjelistov, že 

sa Ježiš na tejto púšti postil. Vidíme, že jeho pôst viedol ku stretnutiu a 

zápasu so zlým duchom, ale zároveň ku spoločenstvu s anjelmi. Dalo by 

sa jednoducho povedať, že pôst v nás prebúdza zmysel pre duchovný 

svet. Nielen pre ten pozitívny, anjelský, ale aj pre ten negatívny. 

Starovekí pustovníci chápali pôst ako formu zápasu o čistotu srdca. 

Čistota srdca pre nich znamenala: „dôjsť vo svojom srdci k pokoju, 

ktorý je ovocím a znakom toho, že sa človek stáva priechodným pre 

Boha“. 

    Pôstom sa započína boj proti nerestiam, proti nepriateľom duše, ktorí 

nás chcú odviesť od plného zamerania k Bohu. Tak hovorí Ján Kolobos 

v jednom z výrokov Otcov púšte: „Ak chce nejaký kráľ obsadiť 

nepriateľské mesto najprv sa zmocní vody a odreže mesto od 

zásobovania a keď jeho obyvatelia stoja pred smrťou hladom, podrobia 

sa. Tak je tomu i so žiadosťami tela. Keď proti ním vytiahne mních do 

boja s pôstom a hladovaním, sú nepriatelia jeho duše bezmocní."  

    Boj, ktorí pôstom začíname so svojím nepriateľom, alebo s 

nepriateľmi našej spásy, začína kontaktom s nepriateľom. V pôste 

svojho protivníka najprv objavujeme. Dobrým jedlom a pitím môžeme 

mnoho vecí v sebe potlačiť. Nebrať na vedomie svoje hlbšie vrstvy, 

alebo svoju dušu, pretože sa plne sústredíme na príjemnosť z potravy. 

Ale ak sa postíme, zistíme, že hlboko v našom srdci, sídli neradostná 

prázdnota, ktorá vôbec nieje riešená. V pôste sa najprv stretávame s 
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pravdou o sebe samých a potom sa stretávam aj s nepriateľmi našej 

duše, s tým, čo nás vnútorne zotročuje. 

    P. Anzelm Grün z rehole Benediktínov opisuje takúto skúsenosť: „Pri 

debate o pôste bol jeden brat presvedčený o tom, že je lepšie nepostiť sa 

a byť v dobrej nálade, než sa postiť a byť druhým na obtiaž kvôli 

permanentne zlej nálade. Druhý mu však odhalil, že ide o chybný záver. 

Ak chceme problém zlej nálady riešiť tým, že sa najeme a napijeme, 

nikdy nepoznáme samých seba. Je azda viazaná moja dobrá nálada na 

jedlo a pitie? Čo ma vlastne udržuje v dobrej nálade? Môžem byť 

spokojný so svojím životom, ak sú ukojené moje potreby jedla a pitia?  

    V pôste vlastne ide o to, poznať, čo ma vlastne drží, aká nosná sila 

ma nesie, z čoho v podstate žijem. Práve vtedy, keď v pôste vedome 

odložím všetky početné uspokojenia, (a to nemusí byť nutne len jedlo, 

ale aj iné formy, ako televízia, časopisy, knihy, fajčenie, pitie), ktoré ma 

často omamujú, ohlušujú a oslepujú, vtedy poznám svoju 

najvnútornejšiu pravdu o sebe. Pôstom dávame dole šupku, ktorá kryje 

vo mne víriace myšlienky a city. Tak môže vyjsť na povrch všetko, čo 

je vo mne: moje myšlienky krúžiace len okolo seba samého, môjho 

úspechu, majetku, zdravia, môjho seba presadzovania a seba 

potvrdzovania. Moje vnútorné zranenia, ktoré úspešne zakrývam 

uspokojením, zrazu vyplávajú na povrch a sa otvoria. Všetko potlačené 

vyjde na povrch. Pôst mi zjavuje, kto vlastne som.  

    Toto poznanie, kto vlastne som, je veľmi potrebné preto, aby som sa 

mohol stretnúť v modlitbe s Bohom. Veľmi často aj my, ktorí sa 

označujeme ako veriaci, utekáme od pravdy o sebe a preto ani 

nemôžeme dospieť k pravému Bohu. Starí pustovníci boli toho názoru, 

že ak sa chce človek stretnúť s Bohom musí sa stretnúť sám so sebou! A 

stretnúť sám so sebou, to znamená poznať svoje obdarovanie, teda 

úžasne dary, ktoré mi dal Boh, ale poznať aj svoj hriech..          

                                                                                                        (www.frantiskani.sk) 
Pôst ako dar 

     Podstatou pôstu je obrátenie sa, sústredenie na podstatné veci  nášho 

života s tým, aby priniesli osoh postiacemu sa a jeho okoliu. Aj preto v 

Písme veľmi často Boh karhá ľudí, ktorí sa postili falošne: mali síce 

oblečenú vrecovinu a na hlave popol, ale ich srdce sa nezmenilo. Pre 

kresťana je (mal by byť) najdôležitejší vzťah s Bohom – pôst mu teda 

umožňuje sústrediť svoju pozornosť na Pána, na to, čo od neho dostáva a 

na to, čo od neho Boh očakáva. Tým, že sa dobrovoľne zrieka vecí 

potrebných k životu (a nie je to – nemusí to byť – len jedlo), ostáva mu čas 

a priestor na to, aby posilnil svoj vzťah k Bohu a zároveň čas na to, aby 

vedel novoposilnený vzťah ja – Boh žiť cez službu iným. 

 



Poriadok bohoslužieb po 2. Pôstnej ned. v CO od 26.2. do 4.3.2018 

Pondelok 

féria 

7:00 Kláštor Mária, Ján, Mária

26.2. 18:00 Bočiar 
Za ružencové 

spoločenstvo 

Utorok 

féria 

7:00 Haniska  Jozef Vaňo

27.2. 18:00 Sokoľany 
†Mária a František 

Karabinošovi 

Streda 
féria 18:00 Haniska †Štefan Majoroš 

28.2. 

Štvrtok 
féria  7:00      Kláštor     Ján a Anna Iglaiovi

1.3. 

Piatok 
za účasti 

detí 

18:00 Sokoľany 
Za ružencové 

spoločenstvo 

2.3. 18:00 Haniska 
Za ružencové 

spoločenstvo 

Sobota 
féria 

7:00 Haniska 
Ondrej a Mária 

Vattaiovi

3.3. 7:45 Sokoľany †František Kohlšovský 

     

3. 

Pôstná 

nedeľa   

7:30 Haniska Terézia a Ondrej

Nedeľa  8:45 Sokoľany Helena, Štefan, Júlia

4.3. 8:45 Bočiar Katarína

  10:00 Haniska  Za ZIP rod. Horváthovej            

Spovedanie pred prvým piatkom:     

Haniska:           streda od 9:00 do 10:00 a  od 16:30 do 18:00 h. 

 piatok od 16:00 do 18:00 a spoveď chorých od 9:00 h. 

Sokoľany:   utorok  od 9:00 do 10:00 a od 16:30 do 18:00 h 

 piatok od 16:00 do 18:00 h.,spoveď chorých v piatok od 11:00 

Bočiar: pondelok od 17:00 do 18:00 h.    

- Poklona Sviatosti oltárnej bude v piatok v Haniske a  v Sokoľanoch  

od 16:00h. a v Bočiari v pondelok od 17:00 h. 

- Stretnutie prvoprijímajúcich bude v pondelok v Bočiari  

a v utorok v Sokoľanoch. 



 

Poriadok bohoslužieb po 1. Pôstnej nedeli v CO 

od 19.2. do 25.2. 2018 

Pondelok 

féria 

7:00 Kláštor 
Ondrej,Mária,Ondrej 

Majorošovi

19.2. 18:00 Bočiar 
†František,Ondrej,Pavlina 

Tóthovi 

Utorok 
féria 7:00 Haniska 

 Tomáš a Regina 

Kundrákovi20.2. 

Streda 
féria 

17:00 Sokoľany Juraj Potemra

21.2. 18:00 Haniska Za ZIB pomoc pre Helenu 

Štvrtok Katedra sv. 

Petra a 

Pavla, 

sviatok 

 7:00      Kláštor     Imrich, Helena, Andrej
22.2. 

Piatok za účasti 

detí 

18:00 Sokoľany 
František,Rudolf, 

Mária a Jolana

23.2. 18:00 Haniska Soňa Starších

Sobota 
féria 7:00 Haniska 

Poďakovanie Jána a Anny 

za 50 r. manželstva 24.2. 

     

2. Pôstna 

nedeľa   

7:30 Haniska Mária Oravcová

Nedeľa  8:45 Sokoľany Za ZIP rod. Lackovej 

25.2. 8:45 Bočiar Helena Bucková, 1. výr.

  10:00 Haniska  Štefan Papuga              
 

Stretnutie prvoprijímajúcich v Haniske bude v piatok. 

 

Na budúci týždeň budú jarné kántrové dni. Obsahom je príprava  

na pokánie a na sviatosť zmierenia a činorodá láska k blížnemu. 

 

V nedeľu bude zbierka na potreby našich kostolov.   

 


