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Kvetná nedeľa 
(nedeľa utrpenia Pána) 

 

Prvé čítanie: Tvár som si nezakryl pred potupou, lebo viem, že sa 
nezahanbím Tretí spev Pánovho sluhu.                                                        (Iz 50, 4-7)                                                                                                                                              
Žalm:  Bože môj, Bože môj, prečo si ma opustil?   (Ž 22, 8-9. 17-18a. 19-20. 23-24)                                                                                                                                                                                                                      
Druhé čítanie: Uponížil sa, preto ho Boh povýšil.                           (Flp 2, 6-11)                                                                                                      

Evanjelium: Otče, odpusť im, lebo nevedia, čo robia.            (Lk 22, 14 – 23, 56)                                                                                                                             
************************************************************* 
 

 Prečo je v živote utrpenie? 
 

Každé mimoriadne dielo má v sebe myšlienku, 

ktorá nás osloví a poučí. Po vypočutí Pašií od sv. 

Lukáša sa iste zhodneme, že je ňou utrpenie a 

bolesť. To je pre človeka najtemnejšia záhada a 

tajomstvo. 

Mnoho filozofických škôl v minulosti sa snažilo 

odpovedať na najzákladnejšiu otázku ľudstva: 

Prečo je v živote utrpenie? Žiadna definícia však nie je tak 

uspokojivá, posilňujúca a potešujúca, ako odpoveď viery. Odpoveď 

sveta tkvie predovšetkým v tom, ako máme bolesť potláčať. 

Hedonisti hlásali, že sa dá potlačiť požívačnosťou, stoici zasa 

cynizmom a ľahostajnosťou k všetkému a marxisti sociálnou 

revolúciou, ktorá odstráni nespravodlivosť a utrpenie. Odpoveď 

viery hovorí, že Boh je nanajvýš milosrdný, a preto bolesť aj 

utrpenie treba prijať v dôvere v Božiu moc a dobrotu. Tieto slová, 

ako sme sa mohli presvedčiť aj dnes, naplnil Ježiš Kristus. On 

premohol najväčšiu príčinu utrpenia – hriech, svojím krížom              

a zmŕtvychvstaním, skláňal sa k trpiacim a chorým a jeho utrpenie    

a smrť sa stali víťazstvom. 

     Cez vieru sa naučme v bolesti vidieť skúšku ľudskej vernosti       

a oddanosti Bohu, ako nám to krásne ukazuje starozákonný Jób        

a napomenutie na nebezpečných životných cestách. Cez vieru si 

priznajme, že si zaslúžime pozemský trest za vlastné viny a zároveň 
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tešme sa, že v bolesti máme účasť na vykupiteľskom diele Ježiša 

Krista. 

     Vidíme, aká veľkosť a svätosť vyžaruje z utrpenia? Chápem ho 

tak? Snažím sa v bolesti pripodobniť trpiacemu Kristovi? Možno 

niekedy áno, ale doznajme si pokorne, koľkokrát, keď príde utrpenie, 

trápia nás otázky: Pane, a nebola možná iná cesta? Prečo dopúšťaš 

práve na mňa bolesť a prečo toľko? Na tieto otázky sa dá odpovedať 

len s veľkou dôverou v múdreho a dobrého Boha. Počujme, čo o tom 

hovorí prorok Izaiáš: Moje myšlienky nie sú vaše myšlienky a vaše 

cesty nie sú moje cesty. Nikdy nepochopíme, čo Boh s nami 

zamýšľa, keď nás navštívi utrpením, lebo práve vtedy sa ukazuje 

naša veľkosť a odovzdanosť do jeho vôle. 

     Istá žena celý život slúžila Bohu v chráme. Na starobu, keď si už 

mohla dopriať pokoj a celkom sa oddať službe, stratila úplne zrak. 

Bola to pre ňu veľká rana, lebo bola zvyknutá starať sa o kvety, 

kostolné prádlo, čistotu a poriadok. A keď jej ktosi škodoradostne 

povedal: Vidíte, ako sa vám Boh odmenil za vašu starostlivosť a 

ochotu, ona odvetila: Nerúhajte sa, som šťastná, že takto trpím, lebo 

môžem mu ešte lepšie slúžiť a darovať mu moje vyhasnuté oči. 

     Aj pre nás je utrpenie záhadou a tajomstvom, ale vo svetle 

Ježišovho kríža naučme sa ho prijímať a znášať odovzdane do Božej 

vôle. Nech nám k tomu pomáha sila našej viery.         www.trojica.sk 

                                               

 

 

Požehnanú,  pokojnú a 
hlboko prežitú Veľkú 

Noc vám želajú vaši 
duchovní otcovia a 

tvorcovia fainu. 

http://www.trojica.sk/


Poriadok bohoslužieb po  Veľkonočnej nedeli 

od 28.3. do 3.4. 2016 

  

Veľkonočný 

pondelok 

7:30 Haniska Pavol Žitňak

Pondelok 8:45 Sokoľany 
†Pavol, Mária, 

František Vargovi 

28.3. 8:45 Bočiar Za ruž. spoločenstvo 

  10:00 Haniska 
†Štefan a Alžbeta 

Kováčovi 

Utorok Veľkonočný 

utorok 

7:00 Haniska  Ľuboš Čarný

29.3. 18:00 Sokoľany †Ľudovít Seman 

Streda Veľkonočná 

streda 
18:00 Haniska 

Poďakovanie 

obetujúcej za 60 r. 

života   30.3. 

Štvrtok Veľkonočný 

štvrtok 
 7:00      Kláštor     Imrich Mikloš

31.3. 

Piatok Veľkonočný 

piatok 

18:00 Sokoľany Za ruž. spoločenstvo 

1.4. 18:00 Haniska Za ruž.spoločenstvo 

Sobota 
Veľkonočná 

sobota 

7:00 Haniska 
Helena Kováčová, 

1. výr.

2.4. 7:45 Sokoľany 
Za ZIP Alžbety a jej 

rodiny 

     

2. Veľkonočná 

nedeľa, Nedeľa 

Božieho 

milosrdenstva  

7:30 Haniska 
František, Imrich a 

Margita

Nedeľa  8:45 Sokoľany 
Poďakovanie Márie 

za 80 r. života 

3.4.    8:45 Bočiar Za ZIP Márie 

  10:00 Haniska 
Za  ZIP rod. duch. 

cv. v Herľanoch             

Sviatosť manželstva chcú prijať:     
Martin Suchý /Sokoľany/ a Dana Uporská /Sokoľany/ ohlasujú sa 3.x 
 

Stretnutie s prvoprijímajúcimi bude v utorok v Sokoľanoch            

a v piatok v Haniske.     

Letný tábor pre detí plánujeme od 8. do 12.8. vo Vyšných Ružbachoch. 
 

Diecézne stretnutie mládeže bude v Prešove  2. apríla.  
 

Stretnutie miništrantov bude v Prešove 21. mája v Kráľovnej pokoja od 

9:00h.     

Deň rodiny sa chystá v Košiciach v Dóme 22. mája o 15:00h. 

    



Poriadok bohoslužieb po  Kvetnej nedeli od 21.3. do 27.3. 2016 

Pondelo
k 

Pondelok 

Veľkého týždňa 

7:00 Kláštor František a Barbora Kisovi

21.3. 18:00 Bočiar †Tomáš a Mária Beliovi 

Utorok Utorok 

Veľkého týždňa 

7:00 Haniska 
Poďak. Františka s rod. za 

požehnanie  

22.3. 18:00 Sokoľany †Jozef Ferenc, 1. výr. 

Streda 

23.3. 
Streda Veľkého 

týždňa 
18:00 Haniska 

Tomáš,František, Tomáš 

Liptákovi
     

Štvrtok Zelený štvrtok 
Pánovej večere 

18:00      Sokoľany     Stanislav Beluščak

24.3. 18:00 Haniska †Štefan, Anna, Štefan 

Piatok Veľký piatok, 

slávenie 
utrpenia a smrti 

Pána 

15:00 Bočiar Obrady Veľkého piatku 

25.3.  16:30 Sokoľany Obrady Veľkého piatku 

 
16:30 Haniska Obrady Veľkého piatku 

Sobota 
Biela sobota 

18:00 Sokoľany Mária Halušková

26.3. 18:00 Haniska †Alžbeta Sedláková 

     
Veľkonočná 

nedeľa 

Pánovho 
zmŕtvychvstania  

7:30 Haniska Margita a Štefan

Nedeľa  8:45 Sokoľany 
Imrich,František, Helena 

a Katarína

27.3.    8:45 Bočiar Alžbeta a Peter Majnyovi

  10:00 Haniska Za požehnanie farnosti     

Sviatosť manželstva chcú prijať: 

Martin Suchý /Sokoľany/ a Dana Uporská /Sokoľany/ ohlasujú sa 2.x. 
 

Chorých, ktorých nahlásite, navštívim v utorok o 9:00 v Haniske a             

v Sokoľanoch o 11:00.     

Na Veľký piatok je prísny pôst a zdržiavanie sa mäsitého pokrmu.  
 

Krížová cesta na Veľký Piatok bude: v Haniske o 9:30, zraz je pri kríži 

pri det. ihrisku a v Sokoľanoch  po obradoch.  /Počasie ?!/  
   

Sviatosť Oltárna bude vyložená k poklone: na Veľký Piatok po 

obradoch do 18:00 a na Bielu Sobotu  v Sokoľanoch od 8:00 do 15:45.      

V Haniske bude celonočná adorácia a v sobotu do 15:30 h.  
   

Požehnanie veľkonočných jedál bude na Bielu Sobotu: 
Bočiar 16:00;     Sokoľany 16:15;    Haniska 16:45. 
 

Na slávenie Vigílie na Bielu Sobotu doneste si sviece na obnovenie 

krstných sľubov.     

    


