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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)                                    
************************************************************* 
 

Dve strany mince 
 

     Každý človek má dajakú záľubu, koníčka. 

Jeden rád zbiera modely lietadiel, iný známky, 

ďalší nálepky, niekto zasa plagáty. Každý 

zberateľ však musí mať niekedy svätú 

trpezlivosť a prinášať menšie či väčšie obety, 

aby získal do zbierky ďalšiu cennú vec. 

V dnešnom evanjeliu nás Ježiš vyzýva k pokániu. Hovorí o nešťastiach, 

ktoré sa stali v tých časoch, a ktoré pripravili veľa ľudí o život. Títo ľudia 

sa museli predčasne dostaviť pred súdnu stolicu Božiu a zodpovedať sa za 

skutky svojho života. Ježiš chcel týmito konkrétnymi prípadmi naznačiť, že 

pokánie je naozaj potrebné, preto nás v krátkom úryvku až dvakrát vyzýva: 

Ak nebudete robiť pokánie, všetci podobne zahyniete. Je také ťažké a 

nepríjemné robiť pokánie. Ježiš však chce, aby sa nám pokánie stalo 

príťažlivým. Ako to dosiahnuť? 

     Každá minca a medaila má dve strany. Skúsme pokánie prirovnať k 

minci. Aj ono má dve strany. Na zadnej strane je nápis Odstráň hriech a na 

prednej strane je nápis v hebrejskej reči Šub. Slovenskému nápisu 

rozumieme, hebrejskému nie. Tento nápis sa nedá presne preložiť do 

slovenčiny, preto ho treba opísať ako: Radosť človeka, ktorý sa dostal zo 

žalára, alebo z vyhnanstva, alebo z otroctva a vrátil sa domov k milovanej 

manželke, alebo k deťom, alebo k rodičom. Také dve strany má minca s 

názvom Pokánie. 

     V prvom rade znamená výzvu: Odstráň hriech! Musíme ho odstrániť 

preto, lebo nekonečne uráža Boha a ťažký hriech nás stavia do 

nepriateľstva s Bohom. Každá urážka je veľká a meria sa podľa toho, koho 

sme urazili. Keďže Boh je nekonečne veľký, aj urážka Boha je nekonečne 
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veľká, preto potrebuje nekonečne veľkú náhradu. Človek však čosi také nie 

je schopný urobiť, preto Boží Syn, Ježiš Kristus, vylial svoju krv na kríži, 

aby svojou nekonečnou láskou a poslušnosťou vyvážil a prevážil hriechy 

všetkých ľudí, aby namiesto každého z nás dal nekonečne veľkú náhradu 

nebeskému Otcovi. Od nás však žiada úprimnú ľútosť, aby sa každý zapojil 

do tejto náhrady vyliatím aspoň jedinej slzy ľútosti. To dokážeme vtedy, 

keď budeme bojovať proti hriechu a odstraňovať ho. To je teda zadná 

strana mince pokánia. 

     A predná strana? To je Šub. Už sme si priblížili jeho význam, že je to 

radosť z návratu. Takéto šťastie zažíval márnotratný syn, ktorého otec 

prijal znova k sebe a privinul si ho na svoje srdce. To isté šťastie prežíva aj 

každý z nás, kto koná opravdivé pokánie, teda odstraňuje hriech. Toho 

nebeský Otec prijíma k sebe a zviera ho vo svojom náručí. Taká je predná 

strana mince pokánia. 

     Obe strany mince pokánia nám pokánie robia potrebným. Lebo keby 

pokáním bolo iba odstrániť hriech, nie všetkých by to uspokojovalo, lebo 

hriech je pre mnohých príjemný a zbaviť sa ho, je pre nich ťažké. Ale 

pokánie je aj radosť a šťastie z objatia v Božom náručí a to ho robí 

príjemným a príťažlivým a kvôli tomu sa oplatí zanechať hriech. 

     Starší kňaz rozprával zážitok, ktorý sa mu stal ako mladému kaplánovi. 

Sedel v spovednici a keďže všetkých vyspovedal, chystal sa odísť na faru. 

Zhasol svetlo, chcel otvoriť dvere, ale v tom vstúpil dnu istý muž. 

Vyspovedal sa a odišiel. Neprešiel však ani týždeň a situácia sa presne 

zopakovala. Muž sa však najskôr priznal, že pred pár dňami bol na spovedi 

ale vtedy kňaza iba skúšal. Zistil, že musí byť dobrý človek, a že v 

spovednici zastupuje Boha. A hoci ho aj napomenul, nezostal urazený a 

jeho slová si vzal k srdcu. A napokon dodal: Chcem robiť opravdivé 

pokánie, preto prosím o celoživotnú spoveď. Kňaz napokon dodal: Bola to 

najkrajšia spoveď, ktorú som si vypočul počas svojho kňazského života, 

hoci som niekedy pociťoval hrôzu z toho, z čoho sa onen muž vyznával. 

     My tiež sa chystáme na veľkonočnú svätú spoveď. Urobme všetko 

preto, aby to bola najkrajšia spoveď v našom živote, aby sme po jej 

skončení konali opravdivé pokánie. Potom pocítime obrovskú radosť z 

toho, že nebeský Otec nás prijíma do svojho náručia a objíma nás. To bude 

opravdivé pokánie.                    www.trojica.sk    

,,Vždy vidím dobrú stránku vecí. Niektorí ľudia všetko berú z tej horšej 

strany. U mňa je to naopak. Keď nemám nič iné, len ťažké utrpenie, keď 

je nebo zachmúrené a ja nevidím ani kúsoček jasu, v poriadku, radujem sa 
z toho.“  (Myšlienka sv. Terézie z Lisieux) 
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Poriadok bohoslužieb po  3. Pôstnej nedeli od 29.2. do 6.3. 2016 

Pondelok 

féria 

7:00 Kláštor 
Poďakovanie Reginy 

za 90 r. života 

29.2. 18:00 Bočiar 
Za ružencové 

spoločenstvo 

Utorok 

féria 

7:00 Haniska Helena Kováčová 

1.3. 18:00 Sokoľany 
†Imrich, Margita,  

Igor Stieberovi 

Streda 
féria 18:00 Haniska Za ZIP Františka 

2.3. 

Štvrtok 
féria  7:00      Kláštor     František Varga

3.3. 

Piatok 

féria  

18:00 Sokoľany 
Za ružencové 

spoločenstvo 

4.3. 18:00 Haniska 
Za ružencové 

spoločenstvo 

Sobota 
féria 

7:00 Haniska 
Ondrej a Mária 

Majorošovi

5.3. 7:45 Sokoľany †Andrej Fako, 1. výr. 

     

4. Pôstna 

nedeľa 

laetare, 

radosti  

7:30 Haniska Alžbeta Ridarčíková

Nedeľa  8:45 Sokoľany 
Terézia a Tomáš 

Suchí

6.3.    8:45 Bočiar 
Ján, Štefan, Mária 

Spišákovi

  10:00 Haniska Za ZIP rod. Dudašovej              
 

Spovedanie pred prvým piatkom:     

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

piatok od  16:00 do 18:00 h. a 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 utorok v Sokoľanoch a v 

piatok v Haniske. 



Náuka pre snúbencov č. 3 bude v stredu o 19. a v sobotu o 10:00 h. 

Zbierka na kostol činila: Bočiar 135.-€; Sokoľany 165.-€;  

 

Poriadok bohoslužieb po  4. Pôstnej nedeli 

od 7.3. do 13.3. 2016 

Pondelok 

féria 

7:00 Kláštor Helena Kajlová

7.3. 18:00 Bočiar 
†Dana a Tomáš 

Vargovi 

Utorok 
féria 7:00 Haniska 

 Ondrej a Mária 

Miklošovi
8.3. 

Streda 
féria 

17:00 Sokoľany 
 Alžbeta 

Tamášová 1. výr.

9.3. 18:00 Haniska Mikuláš Kováč

Štvrtok 
féria  7:00      Kláštor     Anna Vattaiová

10.3. 

Piatok 

féria  

18:00 Sokoľany 
Regina 

Beluščáková

11.3. 18:00 Haniska 

Za zomrelých  

z rod.Mihalíkovej  

a Zajacovej 

Sobota 
féria 7:00 Haniska 

Štefan, Helena, 

Mária
12.3. 

     

5. Pôstna 

nedeľa 

/Zahalenie 

krížov/ 

7:30 Haniska 
Jozef, Juraj, Anna, 

Vincent

Nedeľa  8:45 Sokoľany 
Za ZIP  rod. 

Výrostkovej 

13.3.    8:45 Bočiar Ladislav Horváth

  10:00 Haniska 
Za zomrelých  

z rod. Salajovej              

 

 


