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4. Pôstna nedeľa  
 

Prvé čítanie: Boží ľud vošiel do zasľúbenej zeme a slávil Veľkú noc. 
                                                                                      (Joz 5, 9a. 10-12)                                                                                                                                              

Žalm: Skúste a presvedčte sa, aký dobrý je Pán.    (Ž 34, 2-3. 4-5. 6-7) 

Druhé čítanie: Boh nás skrze Krista zmieril so sebou.     (2 Kor 5, 17-21)                                                                                                      
Evanjelium: Tento tvoj brat bol mŕtvy, a ožil.               (Lk 15, 1-3. 11-32)                                                                   
*****************************************************************  

 

...bol mŕtvy, a ožil, bol stratený, a našiel sa... 
 

     Iste mi dáte za pravdu, že okolo nás jestvuje veľa pokušení, ktoré 

na nás pôsobia a ľahko sa nimi necháme zvábiť v klamnej predstave 

lepšieho života či väčšieho šťastia. Mnohí sa preto dajú omámiť 

kariérou, peniazmi, drogami, sexom…, len aby sa mali lepšie, boli 

zaujímaví a obdivovaní v spoločnosti. Lenže po čase človek príde na 

to, že tieto lákadlá ho pripravia o zdravie, pokoj, radosť, často aj       

o život. 

     Podobné lákadlo pocítil aj syn z dnešného evanjelia. Bol mladší,   

a tak by sme povedali, že trpel „mladíckou nerozvážnosťou“. Zatúžil 

po peniazoch, obdive a bezstarostnom živote. Kvôli tomu opustil 

domov, rodičov, brata, aby našiel niečo nové, zaujímavé                   

a dobrodružné. To sa mu spočiatku aj podarilo, ale napokon skončil 

pri sviniach. 

     Ježiš adresoval podobenstvo farizejom, aby im dal odpoveď na 

otázku, prečo sa stretáva s hriešnikmi a jedáva s nimi. Iste by to však 

hneď nepochopili, preto im najskôr vysvetlil, prečo sa človek stáva 

hriešnikom a napokon končí pri sviniach. V podobenstve vykresľuje 

tri stupne závislosti. 

     Prvý stupeň je túžba po nezávislosti. V podobenstve je vyjadrená 

ľahkým získaním majetku a odchodom z domu od otca. Kandidát na 

hriešnika je presvedčený, že nepotrebuje Boha - Otca, ale mu úplne 

stačí, keď má majetok a ten vlastne povýši na svojho boha. 

     Druhý stupeň je radosť z hýrivého života. Z kandidáta na 

hriešnika sa stáva opravdivý hriešnik, ktorý prestáva zachovávať 
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všetky náboženské pravidlá. Vôbec sa neštíti pre to obetovať všetko 

najcennejšie, čo má – ľudskú hrdosť a dôstojnosť. 

     Tretí stupeň je stav, kedy sa z človeka stáva troska. Ak nechce 

zomrieť, musí pásť aspoň svine. Žije na okraji spoločnosti, odkázaný 

na milosť a nemilosť iných. Ale pozor! Ježiš tu ešte nekončí! 

     V druhej polovici podobenstva predstavuje projekt záchrany 

hriešnika. Ak je ešte schopný uvedomiť si svoj stav, ak je schopný 

spomenúť si na to, ako žil predtým, ak je schopný zaplakať nad 

svojou situáciou, ak je schopný znova sa vrátiť k Otcovi – je 

zachránený. Boh ho čaká s otvorenou náručou, aby ho znova prijal. 

Práve preto sa Ježiš stretával s mýtnikmi a hriešnikmi, aby im 

povedal neslýchanú vec, že Boh ich stále miluje a čaká na ich 

obrátenie, aby im mohol odpustiť. 

     To isté chce Ježiš povedať aj nám, aj nás chce osloviť dnešným 

podobenstvom, aby sme sa dokázali k nemu vrátiť. Úprimne Bohu 

povedzme: Otče, zhrešil som… Nech aj o nás vyriekne krásne slová: 

.. bol mŕtvy, a ožil, bol stratený, a našiel sa. www.trojica.sk 

 
SPOVEDANIE PRED VEĽKOU NOCOU  2019 

 

Deň Miesto Čas 

Pondelok 
8.04.2019 

Bočiar  17.00 – 18.00 

Utorok 
9.04.2019 

Sokoľany 16.00 – 18.00 

Streda 
       10.04.2019 

Domov 
dôchodcov 

9.00 – 10.30 

Kechnec 16.30 – 18.00 

Štvrtok 
11.04.2019 

Šebastovce  16.00 – 18.00 

Piatok 
12.04.2019 

Seňa 15.30 – 18.00 

Sobota 
13.04.2019 

Haniska 9.00 – 11.30 

Košice – Barca 14.30 – 17.00 

Kvetná  Nedeľa 
14.04.2019 

Košice – Barca 14.30 – 17.00 
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Poriadok bohoslužieb po 5. Pôstnej nedeli 

od 8.4. do 14.4. 2019 

 

Pondelok 

féria 

7:00 Kláštor Alžbeta Basalová

8.4. 18:00 Bočiar 
†Pavol, Mária, Jozef 

Kerekešovi 

Utorok 

féria 

7:00 Haniska  Juraj Papuga

9.4. 18:00 Sokoľany 
†Imrich, Margita, 

Pavol, Mária 

Streda 
féria 18:00 Haniska †Tomáš Kováč 

10.4. 

Štvrtok 

féria  7:00      Kláštor     Helena Horváthová

11.4. 

Piatok 

féria 

18:00 Sokoľany 
František, Štefan, 

Mária, Štefan

12.4. 18:00 Haniska 
Poďakovanie Imricha 

za 85 r. života 

Sobota 
féria 7:00 Haniska Margita Nahajová

13.4. 

     

Kvetná 

nedeľa  

7:30 Haniska Štefan Varga

Nedeľa  8:45 Sokoľany 
Poďakovanie Jozefa 

za 50 r. života 

14.4. 8:45 Bočiar 
Ladislav, Juraj a 

Mária Plichtovi

  10:00 Haniska 
 Poďakovanie Heleny 

za 90 r. života              
 

Na budúci týždeň budeme mať zbierku na potreby našich 

kostolov. 
 

Stretnutie s prvoprijímajúcimi bude v utorok 9.4. v Sokoľanoch         

a v piatok 12.4. v Haniske. 

 



Poriadok bohoslužieb po 4. Pôstnej nedeli 

od 1.4. do 7.4. 2019 

Pondelok 

féria 

7:00 Kláštor Štefan Lipták

1.4. 18:00 Bočiar 
Za ružencové 

spoločenstvo 

Utorok 

féria 

7:00 Haniska  Alžbeta Semanová

2.4. 18:00 Sokoľany †František Matis 

Streda 
féria 18:00 Haniska †Imrich Kačmárik 

3.4. 

Štvrtok 

féria  7:00      Kláštor     
Za zomrelých z rod. 

Sopkovej 4.4. 

Piatok 

féria 

18:00 Sokoľany 
Za ružencové 

spoločenstvo 

5.4. 18:00 Haniska 
Za ružencové 

spoločenstvo 

Sobota 
féria 

7:00 Haniska 
Anna a Ján 

Nagyovi

6.4. 7:45 Sokoľany †Ján Ondis 

     

5. Pôstna 

nedeľa 

/zahaľovanie 

krížov/ 

7:30 Haniska Mariena

Nedeľa  8:45 Sokoľany 
Ján, Regina, 

František a Terézia 

7.4. 8:45 Bočiar Justína Tureková

  10:00 Haniska 
  Mária a Mikuláš 

Kováčovi           

 

Nakoľko boli misie a o dva týždne bude veľkonočná spoveď,            

v tomto týždni budeme spovedať podľa potreby pol hodinu pred sv. 

omšou, požehnanie so sviatosťou oltárnou bude v pondelok v Bočiari 

a v piatok v Sokoľanoch a v Haniske. K chorým prídem na prvý 

piatok podľa nahlásenia.   


