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1. Pôstna nedeľa
Prvé čítanie: Vyznanie viery vyvoleného ľudu.
(Dt 26, 4-10)
Žalm: Pane, buď so mnou v mojich 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)
*************************************************************

Bojujme proti zlu.
Bratia a sestry! Pred niekoľkými týždňami sme
oslávili Vianoce a ani sme sa nenazdali a už je tu pôst.
Mnohí si teraz vzdychnú: bŕŕ! pôst. Zasa nejesť, nepiť,
nefajčiť, zasa nepozerať televíziu! Zasa ísť na spoveď
a na prijímanie… Mnohí ľudia nemajú radi pôst. A ja,
ja ho mám rád? Ja chápem jeho význam?
Zamyslime sa teraz nad tým, ako chápal pôst Ježiš. Na
začiatku svojho účinkovania sa potreboval sústrediť na
to, čo bude robiť, potreboval sa na to pripraviť. Preto
ide na púšť, aby tu v tichu a samote, aby tu v modlitbe a pôste načerpal sily
tak potrebné pre jeho kazateľskú činnosť.
Ako sme v Evanjeliu počuli, vyslabnutého Ježiša pokúšal diabol, trúfol
si naň. Najskôr útočil na jeho hlad a vyslabnutosť. Ak si Syn Boží, povedz,
nech sa z týchto kameňov stanú chleby. Potom útočí na jeho kariéru, na
jeho túžbu po moci. Ak si Syn Boží, hoď sa dolu! Lebo je napísané:
Anjelom svojim prikázal o tebe a budú ťa držať na rukách, aby si si
neuderil nohu o kameň. Napokon útočí na jeho pýchu: Toto všetko ti dám,
ak padneš na zem a budeš sa mi klaňať. Keď si diabol trúfal na Ježiša - tým
skôr si trúfne na nás. Na túto skutočnosť nás chce upozorniť dnešné
Evanjelium. Vystríha nás pred diablom, ktorý je mimoriadne zákerný
nepriateľ. Ako naň reagujeme my?
Diabla sme si zosmiešnili - je to Krampus v bábkovom divadle, Čertík-Bertík alebo nešikovný Luciferko, deti sa na ňom bavia vo Večerníčkoch.
Z diabla sme si urobili blázna či hlupáka, s ktorého nemá nik strach
a všetkým je na smiech. Pritom diabol tu funguje tak, ako za čias Ježiša.
Prvý jeho taktický ťah je, že upriamuje človeka len na hmotné potreby
a chce, aby všetky sily vynaložil na ich dosiahnutie. Boha na to

nepotrebuje, Bohu nemusí venovať pozornosť. Môže niekto z nás povedať,
že toto pokušenie dnes neexistuje? Doznajme si, ako často dolieha aj na
nás. Ak si nenájdem na Boha, čas ani na modlitbu a Božie slovo, ak nie je
u mňa na prvom mieste - to diablovi stačí, položil ma na lopatky a naša
likvidácia je len otázkou času.
Druhý taktický manéver diabla znie: Toto všetko ti dám, ak sa mi budeš
klaňať. Tu diabol zobúdza naše ambície, naše túžby po kariére, po moci, po
sláve. Dnes znejú takto: vysoká škola, akademické hodnosti, vedúce
miesta, politická, športová alebo umelecká sláva… a tu predsa Boh nemá
miesta. Vzťah takého človeka k Bohu je ako vzťah syna-pána, ktorý sa
hanbí za svojho jednoduchého otca.
Koľko ľudí sa hanbí za Boha, koľko ľudí sa hanbí k nemu priznať
a vyznať ho? Len si spomeňme na blízku minulosť. Koľkí zapredali Boha,
koľkí ho zradili, len aby im neprekážal v ceste za úspechom a kariérou?
Necítim sa v tom aj ja vinný? Nestratil som aj ja kvôli práci a kariére svoje
svedomie a vzťah s Bohom?
Pri treťom manévri diabol mení taktiku. Hovorí: Veríš v Boha a nechceš
sa ho vzdať? Tak dokáž, že naozaj veríš, spoľahni sa na neho a urob toto veď on ti pomôže. Tomuto pokušeniu podľahneme vtedy, keď sa
spoliehame na Božiu pomoc, ale sa nechceme dozvedieť či Boh s tým
súhlasí alebo nie. Chceme si z Boha urobiť sluhu. Pochopiteľne, že potom
sa v takejto dôvere sklameme a zanevrieme na Boha, lebo nám nepomohol,
keď sme to potrebovali.
Zaraďme do tohto pokušenia aj spokojný život v ťažkom hriechu na
základe presvedčenia, že Boh je dobrý, že nám odpustí - na penzii, pred
smrťou - nepošle nás všetkých do pekla. Áno, Boh je skutočne milostivý,
on skutočne odpustí, ale my musíme robiť pokánie.
Bratia a sestry, akí bývame, akí sme? Nechceme si urobiť z Boha
doslova sluhu? Nežijem aj ja v ťažkom hriechu a nečakám na starobu, kedy
sa mienim zmieriť s Bohom?
Dnes sme spoznávali diabla, ktorý vôbec nie je hlúpy ani smiešny,
a ktorý nám vie veľmi rafinovane ublížiť. Kto z nás nepocítil na vlastnej
koži niektorú z diablových taktík, kto z nás mu ešte nenaletel?
Bratia a sestry, bojujme proti zlu, bojujme proti diablovi, bojujme všetkými
prostriedkami, najmä modlitbou a prosbou o Božiu pomoc. Aj cez
nastávajúci týždeň bojujme proti zlu a hriechu! Nech je náš boj úspešný.
www.trojica.sk

JEŽIŠ DOPÚŠŤA DUCHOVNÉ BOJE PRE NAŠE OČISTENIE, NIE AKO
TREST. UTRPENIE NIE JE NA NAŠU SMRŤ, ALE NA NAŠU SPÁSU.
PÁTER PIO

Poriadok bohoslužieb po 2. Pôstnej nedeli
od 22.2. do 28.2. 2016

Pondelok
22.2.
Utorok

Katedra sv.
Petra,
apoštola,
sviatok
féria

7:00

Kláštor

Imrich Papuga

18:00

Bočiar

†Emil, Ľubka, Emil

7:00

Haniska

Jozef Zajac 

23.2.
17:00 Sokoľany

Streda
féria
24.2.
Štvrtok

féria

 Jozef Ferenc ml.

18:00

Haniska

Jozef a Mária
Sedlákovi

7:00

Kláštor

Andrej Könc

25.2.
Piatok

féria

26.2.
Sobota

féria

18:00 Sokoľany
18:00

Haniska

7:00

Haniska

7:30

Haniska

8:45

Sokoľany

8:45

Bočiar

27.2.

Nedeľa
28.2.

3. Pôstna
nedeľa

Mária Švábová
Alžbeta Sedláková
Margita a Imrich
Juhásovi
Imrich, František,
Ján
Poďakovanie
Romana za 40 r.
života
Alžbeta Majnyová

 Ondrej, Alžbeta,
Margita Kisovi
V tomto týždni bude 2. náuka pre snúbencov v stredu o 19:00 h.
a v sobotu o 10:00 h.
Chceme Vás poprosiť o zviditeľnenie sa na ceste vo večerných
hodinách nosením svetla alebo reflexných prvkov. Ľahko môže dôjsť
k havárii a úrazom, nezanedbávajme to.
10:00

Haniska

Poriadok bohoslužieb po 1. Pôstnej nedeli
od 15.2. do 21.2. 2016

Pondelok
féria
15.2.

Kláštor

18:00

Bočiar

†Ján Bely

7:00

Haniska

Poďak. Stanislava za
60 r. života

Utorok
féria
16.2.
Streda
féria
17.2.
Štvrtok

féria

Ján, Helena, Ján

7:00

17:00 Sokoľany

Za ZIP pre rod.
Marty a Sebastiana

18:00 Haniska

Terézia Sabová

Kláštor

Vincent Mikloš

7:00

18.2.
Poďakovanie za 60 r.
života
Michal, Margita,
18:00 Haniska
Pavol Ivanovi
18:00 Sokoľany

Piatok
féria
19.2.
Sobota
féria

7:00

Poďak. manželov za
40 r. života
Karol a Katarína
8:45 Sokoľany
Mülerovi
Poďakovanie Anny
8:45 Bočiar
za 65 r. života
Poďakovanie Jána
10:00 Haniska
za 80 r. života
7:30

21.2.

Pavel Gizický

7:45 Sokoľany †Stanislav Beluščák

20.2.

Nedeľa

Haniska

2. Pôstna
nedeľa

Haniska

Tento týždeň bude 1. náuka pre snúbencov v stredu o 19:00 h.
a v sobotu o 10:00 h.
Tiež budú jarné kántrové dni s obsahom: príprava na pokánie a na sviatosť
zmierenia.
Na budúcu nedeľu bude mimoriadna zbierka na potrebu našich
kostolov, v Haniske so zápisom v sakrestii.

