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                  1. Pôstna nedeľa  

 

Prvé čítanie: Vyznanie viery vyvoleného ľudu.               (Dt 26, 4-10)                                                                                                                                              

Žalm: Pane buď so mnou v mojích skúškach.                                                                      
                                                                     (Ž 91, 1-2. 10-11. 12-13. 14-15)  

Druhé čítanie: Vyznanie viery človeka veriaceho v Krista.  

                                                                                       (Rim 10, 8-13)                                                                                                      

Evanjelium: Duch ho vodil po púšti a diabol ho pokúšal. (Lk 4, 1-13)                                                                   
*****************************************************************  

 

Potreba Boha. 
 

Dnešné evanjelium upozorňuje na zákerného nepriateľa nás 

všetkých, na diabla, ktorého Písmo nazýva aj vrahom ľudí. Ohrozoval 

Krista v jeho poslaní a vieme, že neustále ohrozuje aj nás. A ako 

reagujeme my? Zaradili sme diabla do ríše rozprávok, urobili z neho 

hlupáka, ktorého sa neboja ani malé deti, čím sme vlastne naleteli jeho 

taktike a nevšímame si jeho zbrane. Ak chceme obstáť a splniť si dobre 

svoje kresťanské poslanie, musíme si všímať taktiku a výzbroj diabla. 

On ju ukazuje pri pokúšaní Krista. 

Prvý jeho taktický ťah spočíva v tom, že človeka upriamuje iba na 

hmotné potreby a nabáda ho, aby všetky svoje sily vynakladal na ich 

dosiahnutie. Chce ho presvedčiť, že k týmto métam nepotrebuje Boha a 

nemusí mu vôbec venovať svoju pozornosť. Denne sa presviedčame o 

tom, že tento druh pokušenia je veľmi častý a u diabla obľúbený. 

Zamyslime sa, či v každodennom zhone si nájdeme čas na modlitbu, na 

bohoslužbu, na Božie slovo, či sa naše skutky a rozhodnutia zhodujú s 

Božou vôľou. Ak strácame na Boha čas, nachádzame si ho na niečo iné 

a to diablovi úplne stačí. Naša porážka je už iba otázkou času. 

Druhý diablov taktický ťah znie: Všetko ti dám, ak sa mi budeš 

klaňať… Touto ponukou zobúdza naše ambície a túžby po kariére, moci 

a sláve. Dnešnými ambíciami sú vedúce posty, politická, športová alebo 
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umelecká sláva, vlastnenie prosperujúceho podniku, rozhodovanie o 

osudoch ľudí… Ak sa držíme týchto snov a bezhlavo sa za nimi 

ženieme, podobáme sa synovi, ktorý sa stal pánom a teraz sa hanbí za 

svojho jednoduchého otca, ktorý mu dal všetko a vychoval ho. Pritom 

zabúdame, že naša existencia vôbec nezáleží od nášho postavenia alebo 

akademických titulov, ale od Boha. 

Pekným príkladom, ako vzdorovať tejto diablovej taktike, môže 

byť pre nás prípad istého inžiniera, ktorý bol dobrým odborníkom a 

svedomitým človekom. Udalosť sa odohrala v osemdesiatich rokoch 

minulého storočia. Keď sa otvárala nová pobočka závodu, bol 

navrhnutý za riaditeľa. Návrh všade prešiel, až napokon zastal u 

personálneho riaditeľa. Ten si ho zavolal pred komisiu a povedal mu: 

Na miesto riaditeľa máte všetky predpoklady, ale vo vašom posudku je 

veta, ktorá vadí: Má náboženské presvedčenie a s celou rodinou 

chodieva do kostola. Ako to vyzerá teraz? Po chvíľke zamyslenia, 

odpovedal riaditeľovi: K podstatným zmenám neprišlo… Riaditeľ sa 

mu poďakoval a on odišiel. Po chvíľke ho vyhľadal človek, ktorý ho 

navrhol za riaditeľa a hneval sa, že mohol oklamať a miesto dostať. Na 

druhý deň, keď prichádzal do práce, úctivo ho zdravili aj tí, ktorí ho 

predtým nikdy nezdravili. 

Pri treťom pokúšaní diabol náhle mení taktiku: Veríš v Boha a 

nechceš sa ho vzdať? Tak dokáž, že naozaj veríš, spoľahni sa na neho a 

urob toto… On ti iste pomôže… Tomuto pokušeniu podliehame vtedy, 

ak sa spoliehame na Božiu pomoc, ale pritom sa nestaráme dozvedieť, 

či Boh súhlasí s naším rozhodnutím, ba niekedy to ani nechceme 

vedieť, lebo túžime za každú cenu dosiahnuť svoje túžby. Pochopiteľne, 

že potom sa v takejto dôvere sklameme a zanevrieme na Boha, lebo si 

vsugerujeme, že nám nepomohol, keď sme ho potrebovali. Do tohto 

pokušenia môžeme zaradiť aj život v ťažkom hriechu na základe 

presvedčenia, že Boh je dobrý a odpustí nám – pred dôchodkom, pred 

smrťou, veď nepošle všetkých do pekla. Áno, Boh je nekonečne 

milosrdný a všetko odpustí, ale iba tomu, kto hneď, ako si uvedomí svoj 

hriech, robí pokánie. 

Pouvažujme na začiatku pôstneho obdobia či sme aj my nepodľahli 

niektorej z diablových taktík a ozbrojme sa väčšou ostražitosťou a 

modlitbou. Akonáhle si uvedomíme svoj hriech, konajme skutky 

kajúcnosti a zmierme sa s naším nebeským Otcom v dobrej svätej 

spovedi.                                                                          (www.trojica.sk) 

 

 

 



Poriadok bohoslužieb po 2. Pôstnej nedeli 

od 14.3. do 20.3. 2022 

Pondelok 

14.3. 
Féria 

6:50 Kláštor 
ⴕAlžbeta Zborayová, 

1. výr. 

18:00 Bočiar ⴕ Jozef 

Utorok 

15.3. 
Féria 

6:50 Kláštor      ⴕMichal a Mária 

7:00 Haniska     
ⴕLadislav Nahaj,  

1. výr. 

Streda 
Féria 

18:00 Sokoľany   ⴕ Mária Matisová 

16.3. 18:00 Haniska ⴕ Imrich Majoroš 

Štvrtok 

17.3. 
Féria 6:50 Kláštor     

ⴕMária Pavol, Pavla 

ⴕOndrej a Regina 

Miklošovi 

Piatok 

18.3. 
Féria 

18:00 Sokoľany   
ⴕJozef a Jozef 

Ferencovi 

18:00 Haniska 
Poďak. Františka  

za 60 r. života 

Sobota 

19.3. 

  

Sv. Jozefa, 

ženícha 

Panny Márie, 

slávnosť 

7:00 Haniska   
Poďak. Jozefa  

za 97 r. života 

7:00 Kláštor 
ⴕOľga a Štefan 

Sedlákovi 

7:45 Sokoľany   
ⴕLadislav, Katarína  

a Irena 

   

 

 

Nedeľa 

20.3. 

  

  

  

3. Pôstna 

nedeľa    

7:30 Haniska ⴕImrich Vaško 

8:45 Sokoľany   ⴕLadislav Výrostko 

8:45 Bočiar 
ⴕŠtefan, Mária,  

Ján Spišákovi 

10:15 Sokoľany   
ⴕImrich, Pavol, 

Alžbeta Zeleňakovi 

7:30 Kláštor     
ⴕJozef a Helena 

Majorošovi 

10:00 Haniska 
  ⴕBartolomej 

Horváth, 1. výr. 

 

Na budúci týždeň budeme mať zbierku na potreby našich kostolov. 

 

 



Poriadok bohoslužieb po 1. Pôstnej nedeli 

od 7.3. do 13.3. 2022 

Pondelok 

Féria 

6:50 Kláštor ⴕHelena Vaňová 

7.3. 18:00 Bočiar 
ⴕ Dana a Tomáš 

Vargovi 

Utorok 

8.3. 
Féria 

6:50 Kláštor     
 Za ⴕ z rod. Vincenta 

Mikloša 

7:00 Haniska     ⴕVladimír Kajla 

Streda 

9.3. 
Féria 

18:00 Sokoľany   ⴕ Karol Nemec 

18:00 Haniska 
ⴕOndrej a Mária 

Miklošovi 

Štvrtok 
Féria 6:50 Kláštor     

ⴕImrich Mihálik 

10.3. ⴕJolana Majorošová 

Piatok 

11.3. 
Féria 

18:00 Sokoľany   ⴕRegina Suchá 

18:00 Haniska 
Za ⴕ z rod. Štofovej  

a Jopkovej 

Sobota 
Féria 

7:00 Haniska   ⴕLadislav Bodnár 

12.3. 7:00 Kláštor   ⴕPavol, Mária a Pavol 

 

 

   

Nedeľa 

13.3. 

  

  

  

   2. Pôstna   

      nedeľa    

7:30 Haniska ⴕBartolomej Sabo 

8:45 Sokoľany   ⴕKatarína Zeleňáková 

8:45 Bočiar Za ZIP Valerie 

10:15 Sokoľany   ⴕOndrej, Mária, Juraj 

7:30 Kláštor     
Poďak. Margity  

za 70 r. života 

10:00 Haniska 
 Za ZIP Heleny  

s rodinou 

 

V piatok 11. 3. budeme mať stretnutie s prvoprijímajúcimi          

v Sokoľanoch aj v Haniske. 
 

Krížové cesty budú v piatok o 17:30 - deti a v nedeľu o 14:30 

stavovské. 
 

Požehnaný pôst nech je časom na zdokonalenie nás a na získanie 

milostí pre duše. 


