
 

Číslo 11, 12                          12. 3. 2023                      Dvojtýždenník 

Založené v roku 2002   ročník 22         www.haniska.rimkat.sk 

3. nedeľa v Pôstnom období 

Prvé čítanie: Daj nám vodu na pitie! 
                                                                                  (Ex 17, 3-7) 
                                                                                                                                                                                               
Žalm: Pane, daj, aby sme počúvali tvoj hlas a nezatvrdzovali si srdcia.                                                                        

                                                                     (Ž 95, 1-2. 6-7. 8-9) 

Druhé čítanie: Božia láska je rozliata v našich srdciach skrze Ducha 

Svätého, ktorého sme dostali 
                                                                       (Rim 5, 1-2. 5-8)                                                                       

Evanjelium: Prameň vody prúdiacej do večného života  
                       (Jn 4, 5-42)                                                                   
*****************************************************************  

Živá voda 

 

   Medzi svetovými vojnami sa rozvíjali katolícke misie v Južnom 

Sudáne. Talianski misionári sa rozhodli, že domácich chlapcov budú 

tak formovať, aby sa niektorí z nich stali kňazmi. Postavili budovu 

gymnázia, do ktorej chodilo asi 100 chlapcov, ale ako ich uživiť? 

Brat Quido, už starší vekom, mal nápad, aby v blízkosti školy, kde 

tiekla aj rieka, zriadili záhradu. Predstavení však namietali, že keď 

príde obdobie sucha, všetka ich práca vyjde nazmar. Brat si aj s 

pomocou gymnazistov s týmto problémom poradil. Na rieke 

vybudovali malú priehradu, ktorá zachytila výdatné jarné dažde a 

pomocou pumpy a trubiek rozvádzali vodu na všetky záhony. Keď 

bolo dielo hotové, všetci sa zhromaždili pri priehrade a sledovali ako 

čerpadlo začalo pracovať a voda sa rozlievala po záhrade. Chlapci 

tlieskali a objímali brata Quida, lebo mali na celý rok postarané o 

ovocie a zeleninu. V horúcich krajinách voda znamená život. Preto 
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aj dnes misionári s pomocou štedrých darcov môžu vŕtať studne a 

pomáhať ľuďom. 

Keby sa tak Ježiš teraz viditeľným spôsobom objavil medzi 

nami a položil nám otázku: Máš v duši Boží život? aká by bola 

odpoveď? On však je tu, v Eucharistii, prítomný neviditeľným 

spôsobom, a aj keď nehovorí tak nahlas ako žene, predsa ticho, cez 

naše svedomie, sa nás pýta: Nevytýka ti svedomie dajaký ťažký 

priestupok proti Božím či cirkevným prikázaniam? Ako často sa 

modlievaš, a aká je tvoja modlitba? Ako často ma navštevuješ v 

mojom chráme? Ako žiješ? Ako vychovávaš svoje deti a vnúčatá? 

Vedieš ich ku mne? Aké sú tvoje medziľudské vzťahy? Vidno na nich, 

že vo mňa veríš? 

Svätý Izák Sýrsky prvú zo svojich 77 homílií začína 

slovami: Bázeň Božia je začiatkom čnosti. V niektorých prekladoch 

namiesto bázne Božej je použitá formulácia strach pred 

Bohom. Každopádne sa tým nedá rozumieť strach pred nejakými 

Božími trestami – lebo je to v úplnom rozpore s Izákovým chápaním 

Boha. Izák hovorí, že bázeň Božia vyviera z viery, ktorá nám kladie 

a zároveň aj odpovedá na dve dôležité otázky: Kto je Boh? Kto je 

človek? Viera otvára naše oči pre uznanie Božej existencie a pre 

pochopenie jeho zámeru s človekom. Svätý apoštol Peter tento Boží 

zámer predstavuje slovami: Jeho božská moc nám darovala všetko, 

čo treba pre život a nábožnosť poznaním toho, ktorý nás povolal 

vlastnou slávou a mocou. Tým nám daroval vzácne a veľmi veľké 

prisľúbenia, aby ste sa skrze ne stali účastnými na božskej 

prirodzenosti a unikli porušeniu, ktoré je vo svete pre žiadostivosť 

(2Pt 1, 3-4). Pre svätého Izáka je bázeň Božia vyvolaná pochopením, 

čo v skutočnosti znamená odvrátenie sa od tejto Lásky. Je to zdravý 

strach – obava pred možnosťou stratiť tento Boží dar. Všetky naše 

skutky majú dosah na večnosť. Bez bázne Božej našu pozornosť 

ľahko odvedú pomíňajúce veci tohto sveta, a potom žijeme tak, 

akoby sme mali žiť naveky na tomto svete. 

Zamerajme sa v treťom pôstnom týždni na pochopenie Božej 

lásky a uvedomme si, že ju Bohu máme vracať, nakoľko vládzeme a 

môžeme. Vtedy budeme mať v sebe Boží život. Ale ak budeme mať 

pocit, že nám chýba živá voda, lebo naša duša je zaťažená zlom, 

prosme: Pane, daj mi živej vody... 

 

(zdroj: trojica.sk) 



 

Poriadok bohoslužieb po 3. Pôstnej nedeli 

od 13.3.2023 do 19.3.2023 

 

Pondelok 

13.3. 
féria 

7:00 Kláštor ⴕRegina Dudášová 

18:00 Bočiar 
ⴕDana a Tomáš 

Vargovi 

Utorok 

14.3.  
féria 7:00 Haniska  

ⴕOndrej a Regina 

Miklošovi 

Streda 

15.3. 
féria 

17:00 Sokoľany  
ⴕstarí rodičia. 

Tóthovi a Suchi 

18:00 Haniska ⴕFrantišek Talpaš 

Štvrtok 

16.3. 
féria 

7:00 Kláštor ⴕHelena Hudáková 

19:00 Haniska ADORÁCIA 

Piatok 

17.3. 
féria 

18:00 Sokoľany  ⴕOľga a František 

18:00 Haniska ⴕAnna a Ján Nagyovi 

Sobota 

18.3. 
féria 

7:00 Haniska  
ⴕMária a Andrej 

Harčaríkovi 

7:45 Sokoľany  
Za B pomoc a živú 

vieru pre Pavla 

Nedeľa 

19.3. 

4. Pôstna nedeľa 

/Nedeľa radosti/ 

7:30 Haniska 
Poďak. Gabriela za 

50 r. života 

8:45 Sokoľany  
ⴕJozef, Helena, 

Mária Semanovi 

8:45 Bočiar ⴕJán, Regina, Michal 

10:00 Haniska 
ⴕOndrej a Regina 

Židovi 

 

V utorok 14.3. bude stretnutie prvoprijímajúcich v Sokoľanoch 

a v piatok 17.3. v Haniske. 

Na budúcu nedeľu budeme mať zbierku na potreby našich kostolov. 

 

 

stredu 15.3.



 

Poriadok bohoslužieb po 4. Pôstnej nedeli 

od 20.3..2023 do 26.3.2023 

 

Pondelok 

20.3. 

Sv. Jozefa, ženícha 

Panny Márie, 

slávnosť. 

7:00 Kláštor 
ⴕBarbora a Štefan 

Majorošovi 

18:00 Bočiar 
ⴕEmil, Regina, 

Emil, Ľubica 

Utorok 

21.3.  
féria 7:00 Haniska  ⴕMária Bodnárová 

Streda 

22.3. 
féria 

17:00 Sokoľany  
ⴕFrantiška 

Semanová 

18:00 Haniska 
ⴕMargita 

Moškovičová 

Štvrtok 

23.3. 
féria 7:00 Kláštor ⴕJolana Čarná 

Piatok 

24.3. 
féria 

18:00 Sokoľany  
ⴕMargita 

Drotárová 

18:00 Haniska ⴕHelena Takáčová 

Sobota 

25.3. 

Zvestovanie Pána, 

slávnosť /mení sa 

čas/ 

7:00 Haniska  

Poďakovanie 

Milana za 70 r. 

života 

7:45 Sokoľany  ⴕMatúš Krajcar 

Nedeľa 

26.3. 
5. Pôstna nedeľa  

7:30 Haniska ⴕAnna Semanová 

8:45 Sokoľany  ⴕPavol Piško 

8:45 Bočiar ⴕVladimír 

10:00 Haniska 
ⴕImrich a Alžbeta 

Oravcovi 

 

V piatok 24.3. bude stretnutie birmovancov v Sokoľanoch aj v 

Haniske. 

Naše setry Sv. kríža Vás pozývajú v sobotu 25.3. o 16:00h do kláštora 

v Haniske na duchovné stretnutie s bl. Zdenkou v čase pôstu. Viac 

info nájdete na plagáte.     


