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3. Pôstna nedeľa
Prvé čítanie: Ten, ktorý je, ma k vám poslal.

(Ex 3, 1-8a. 13-15)

Žalm: Milostivý a milosrdný je Pán. (Ž 103, 1-2. 3-4. 6-7. 8+11)
Druhé čítanie: Život ľudu s Mojžišom na púšti je zapísaný ako
napomenutie pre nás.
(1 Kor 10, 1-6. 10-12)
Evanjelium: Ak nebudete robiť pokánie, všetci zahyniete podobne.
(Lk 13, 1-9)
*****************************************************************

Robte pokánie.
Akosi sme si zvykli na rôzne nešťastia a katastrofy, ktoré sa dejú
vo svete. Je bežné, že o nich počúvame deň čo deň a obyčajne ich
okomentujeme slovami: Chudáci ľudia, majú ale smolu… Tí si ale
vytrpia… Ba nájdu sa aj takí, ktorí tieto nešťastia vnímajú ako Boží
trest za hriechy, ktorých sa ľudia dopustili.
Dnešné evanjelium tiež spomína dve nešťastia – zrútenie veže
v Siloe a krvavý zásah Pilátových vojakov. Mnohí ľudia si mysleli, že
tu išlo o Boží trest. Ježiš mal ale na vec iný názor. Aký?
Tieto katastrofy využíva Ježiš, aby oznámil ľuďom, že každý sa
približuje k smrti, a tým aj k stretnutiu s Bohom. Oznamuje, že smrť
je istá, iba jej hodina je neznáma, preto treba konať pokánie. Mnohí
však si pri tomto slove zatvárajú uši, lebo im pripadá zastaralé a tí,
ktorí sa oň snažia, vyzerajú smiešne a zaostalo. Veľa ľudí si zamieňa
pokánie s kajúcimi skutkami. Predstavujú si studené kláštorné múry,
mníchov, ktorí sa po nociach bičujú, dodržiavajú rôzne pôstne
predpisy a nariadenia. Pôst vnímajú pôst ako zdržiavanie sa mäsitých
pokrmov, vína, cigariet či odriekanie bolestného ruženca, krížovej

cesty alebo spovede. To je však skreslená, neúplná a neuspokojivá
predstava pokánia, a preto aj nepríťažlivá.
Ježiš pod pokáním myslí návrat k zabudnutej alebo zradenej láske
nebeského Otca, a to znamená hlbokú duševnú premenu. Uvedomím
si, ako som urážal Boha, zapieral ho, posmieval sa mu, hrešil som ho,
potupoval, ponižoval a teraz si poviem: Dosť! Musím povstať! A ja
skutočne povstanem, ako márnotratný syn sa vrhnem Otcovi do
náručia a budem ho prosiť o odpustenie. Sľúbim mu, že v mojom
živote a v mojom srdci mu dám pevné miesto. Navrátim sa k jeho
láske a urobím všetko preto, aby som už nesklamal. To je opravdivé
pokánie!
Ale čo cigarety, alkohol, mäso, ruženec…? To je dôsledok
pokánia a má nám pomáhať k tomu, aby naše obrátenie sa udialo v
hĺbke duše a vyvrcholilo v dobrej spovedi. Už chápeme, čo je
pokánie? Návrat k Bohu, k jeho láske, ktorú sme zavrhli a zradili. To
nám má urobiť pokánie príjemným, sympatickým a príťažlivým.
Povzbuďme sa na príbehu z väzenského prostredia. Americký
väzenský kaplán mal istého večera pripraviť troch väzňov odsúdených
na smrť. Dvaja z nich sa po krátkom pohovore vyspovedali a zmierili
s Bohom. Tretí však nechcel o tom ani počuť. Nad ránom kňaz
požiadal tých dvoch, či by sa nepokúsili zatvrdilca presvedčiť.
Povedali mu: Pozri, spolu sme kradli a vraždili, prečo by sme spolu
nemohli ísť aj do neba? Slová o nebi ním hlboko otriasli, oľutoval zlo,
ktoré spáchal a zmieril sa s Bohom. Pochopil, že Boh je taký dobrý,
že mu odpustí, ak oľutuje.
Aj nám je Boh ochotný odpustiť, ak budeme ľutovať a robiť
pokánie. Zapáľme sa za opravdivé pokánie a navráťme sa k jeho láske.
Nech nik z nás sa počas veľkonočných sviatkov necíti byť vzdialený
od nášho milujúceho nebeského Otca.
www.trojica.sk
Spovedanie pred prvým piatkom.
Haniska:
Sokoľany:
Bočiar:

streda od 9:00 do 10:00h. a od 16:30 do 18:00h.
piatok od 16:00 do 18:00 h. a spoveď chorých od 9:00 h.
streda od 9:00 do 10:00h. a od 16:30 do 18:00h.
piatok od 16:00 do 18:00h. a spoveď chorých od 9:00 h.
pondelok od 17:00 do 18:00 h.

Pondelok
28.3.
Utorok
29.3.

Poriadok bohoslužieb po 4. Pôstnej nedeli
od 28.3. do 3.4. 2022
Jolana Mihalíková,
6:50 Kláštor
1. výr.
Féria
Za ružencové
18:00 Bočiar
spoločenstvo
Féria

Streda

6:50

Kláštor

Ondrej Pástor

7:00

Haniska

Karol a Mária

18:00 Sokoľany
Féria

30.3.
Štvrtok
31.3.

18:00 Haniska
Féria

Piatok

6:50

Kláštor

18:00 Sokoľany
Féria

1.4.

Sobota

18:00 Haniska

Féria

2.4.

Za ružencové
spoločenstvo
Za ružencové
spoločenstvo

Haniska

Imrich Seman

7:00

Kláštor

Dionýz a Jaroslav

7:45 Sokoľany

5. Pôstna
nedeľa
/Zahalenie
krížov/

Helena

7:00

Ján a Alžbeta
Drotárovi

Haniska

František Čarný

8:45 Sokoľany

Margita Ondová

8:45

Za z rod. Čarnej

7:30
Nedeľa
3.4.

Mária a Imrich
Piroškovi
Margita, Štefan
a Imrich
Za z rod. Štofovej

Bočiar

10:15 Sokoľany
7:30

Kláštor

10:00 Haniska

Ondrej, Jaroslav
a Terézia
Ján Hreha
Tomáš a Katarína

Poklona Sviatosti oltárnej bude v piatok v Haniske a v Sokoľanoch
od 16:00h. a v Bočiari v pondelok od 17:00 h.

Poriadok bohoslužieb po 3. Pôstnej nedeli
od 21.3. do 27.3. 2022
Pondelok
21.3.

Féria

Utorok
22.3.

Féria

Streda
23.3.

Féria

Féria
24.3.

Sobota
26.3.

Kláštor

Helena Vargová

18:00

Bočiar

Margita
Horváthová

6:50

Kláštor

Štefan Gurbaľ

7:00

Haniska

Zaz rod. Sabolovej
a Galšnajder

18:00 Sokoľany Ladislav Výrostko

Štvrtok

Piatok
25.3.

6:50

18:00 Haniska
6:50

Kláštor

Imrich Seman
Tomáš Bodnár

19:00 Haniska

ADORÁCIA

Zvestovanie 18:00 Sokoľany
Pána, slávnosť 18:00 Haniska

Imrich Beli

Féria

4. Pôstna
nedeľa
/Nedeľa
Radosti/

Margita a Štefan

7:00

Haniska

Juraj a Alžbeta

6:30

Kláštor

Vladimír Kajla

7:30

Haniska

8:45 Sokoľany
Nedeľa
27.3.

Za r. Vaškovej
a Rindošovej

8:45

Bočiar

10:15 Sokoľany
7:30

Kláštor

10:00 Haniska

Regina, Terézia
a Ondrej
Ivan Mičieta
Imrich, Ružena,
Alžbeta
Za ZIP Alžbety F
s rodinou
Za dary Ducha
Sv. pre deti
Poďak. Vladimíra
za 60 r. života

V piatok 25.3. budeme mať stretnutie s prvoprijímajúcimi v Haniske
aj v Sokoľanoch.

