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3. adventná nedeľa 

 
 
Prvé čítanie: Boh sám príde a spasí vás                                     (Iz 35, 1-6b. 10)                                                                                                                                              
Žalm:  Príď, Pane, príď a zachráň nás.                    (Ž 146, 6c-7. 8-9a. 9b-109) 
Druhé čítanie: Posilnite si srdcia, lebo Pánov príchod sa približuje(Jak 5, 7-10)                                                                                                      
Evanjelium: Ty si ten, ktorý má prísť, alebo máme čakať iného? (Mt 11, 2-11) 
****************************************************************** 

Medzi tými, čo sa narodili zo ženy, 
nepovstal nik väčší ako Ján Krstiteľ.  

 

     V živote nastanú situácie, kedy musí človek ukázať „vlastnú tvár“. Nemôže 

sa za nikoho schovať a musí k danej problematike zaujať jasné stanovisko. 

Práve tieto vypäté situácie niektorí ľudia nedokážu zvládnuť, a tak nastupujú 

výhovorky, hnev, nadávky, alebo pozícia „mŕtveho chrobáka“. Vtedy 

hovoríme, že človek si nasadil masku, aby nemusel riešiť dôležitú vec. 

     Dnešné evanjelium nám predstavuje človeka bez masky, ktorý je 

charakterný a čestný. Je to Ján Krstiteľ. Svoje pozitívne vlastnosti ukazuje 

práve v kritických situáciách, keď musí zaujať jednoznačný postoj. V čom sa 

prejavovala Jánova veľkosť? 

     V prvom rade to bola pokora. Uznajme, aké významné postavenie mu Boh 

zveril! Má ohlásiť príchod Mesiáša a on to nezneužije. Jasne hovorí: Ja nie 

som ten, za koho ma pokladáte. Ale, hľa, po mne prichádza ten, ktorému nie 

som hoden rozviazať obuv na nohách. Ďalším znakom jeho charakternej 

povahy je pravdovravnosť. Nebojí sa vážených náboženských predstaviteľov, 

a keď si to zaslúžia, nazýva ich hadím plemenom. Nemá strach ani z Herodesa, 

a keď videl jeho nemravný život, veľmi jasne a jednoznačne povedal: Nesmieš 

žiť s manželkou svojho brata. Všimnime si ešte jednu úžasnú vlastnosť jeho 

povahy. Je ochotný za svoje presvedčenie trpieť, aj zomrieť. Nenárokuje si, 

aby ho Boh dajakým zázračným spôsobom vyslobodil z väzenia. Nad vlastný 

život postavil starostlivosť o to, aby národ viedli morálni ľudia, ktorí nebudú 

svojím životom na pohoršenie. Zachoval si svoju tvár až do chvíle, keď ju 

sťatú priniesli z väzenia a podali Herodiade. Preto Ježiš právom povedal: 

Medzi tými, čo sa narodili zo ženy, nepovstal nik väčší ako Ján Krstiteľ. 

http://www.haniska.rimkat.sk/


     Z týchto slov vidíme, že v Božích očiach sú veľkí tí, ktorí majú pevný 

charakter. Môžeme to však povedať o sebe? Sme charakterní ľudia? Ľudia bez 

masky? Taký máme byť aj my a musíme si uvedomiť, že je veľkým darom, 

keď človek nepotrebuje masku a každému sa priamo dokáže pozrieť do tváre. 

Preto sa snažme v tomto týždni v dennej modlitbe prosiť: Bože daj, aby sme 

poznali pravdu o sebe a daj nám silu sa zmeniť.       (www.trojica.sk) 

 

Tajnička pre 3. adventnú nedeľu 
 

Ústredná postava evanjelia 3. adventnej nedele je: __________________               
 

          
 

SPOVEDANIE PRED VIANOCAMI 2016 
 

Deň Miesto Čas 

Streda 

14.12.2016 

Domov 
dôchodcov 

   9.00 – 11.00 

Kechnec 16.30 – 18.00 

Štvrtok 
15.12.2016 

Šebastovce 16.30 – 18.00 

Piatok 
16.12.2016 

Seňa 15.30 – 18.00 

Sobota 
17.12.2016 

Haniska    8.30 – 11.30 

Košice - Barca 14.30 – 17.00 

http://www.trojica.sk/


IV.Adventná  
Nedeľa 

18.12.2016 
Košice - Barca 14.30 – 17.00 

Pondelok 
19.12.2016 

Bočiar 17.00 – 18.00 

Utorok 
20.12.2016 

Sokoľany    16.00 – 18.00 

 

Poriadok bohoslužieb po  4. Adventnej nedeli 

od 19.12. do 25.12. 2017 

Pondelok 
féria 

7:00 Kláštor Kristína Čarná

19.12. 18:00 Bočiar †Mária Eštoková 

Utorok 

féria 

5:00 Haniska 
 František 

Majoroš

20.12. 18:00 Sokoľany 
†Alžbeta 

Potemriová, 1. výr. 

Streda 
féria 5:00 Haniska 

Poďakovanie 

Jaroslava za 40 r. 

života 21.12. 

Štvrtok 
féria  7:00      Kláštor     Imrich Dudáš

22.12. 

Piatok 

féria   

5:00 Haniska Štefan a Barbora

23.12. 18:00 Sokoľany 
Jozef a Štefan 

Lackovi

Sobota Narodenie 

Pána, 

vigília 

0:00 Sokoľany 
Vasiľ, Helena a 

Renáta

24.12. 0:00 Haniska †Šimon Hančár 

     

Narodenie 

Pána v deň 

slávnosti 

8:00 Haniska 
Mária 

Palenčárová

Nedeľa  9:15 Sokoľany 
Za ZIP rod. 

Beregszasziovej 

25.12. 9:15 Bočiar Peter Majni

  10:30 Haniska 
 Za požehnanie 

farnosti              
Vo štvrtok 22.12. budeme mať v Haniske adoráciu o 19:00h. 



Poriadok bohoslužieb po 3. Adventnej nedeli 

od 12.12. do 18.12. 2017 

 

Pondelok 
féria 

7:00 Kláštor Za ZIP pre nemocnú 

12.12. 18:00 Bočiar †Mária a Štefan 

Utorok Sv. Lucie, 

panny a 

mučenice 
7:00 Haniska 

Za ZIP pre Alžbetu 

s rodinou  
13.12. 

Streda 
Sv. Jána z 

Kríža, kňaza 

a učiteľa 

Cirkvi 

18:00 Haniska sr. Eulalia
14.12. 

Štvrtok 

féria 

 5:30      Sokoľany František Juhás

15.12. 7:00 Kláštor 
†Tomáš, František a 

Tomáš 

Piatok 

féria - detská  

18:00 Sokoľany Anna Semanová

16.12. 18:00 Haniska 
Poďakovanie Jozefa 

za 50 r. života 

Sobota 
Panny Márie 

v sobotu 
7:00 Haniska 

Za ZIP rod. 

Rendošovej a 

Semanovej 17.12. 

     

4. Adventná 

nedeľa 

7:30 Haniska Terézia Sabová

Nedeľa  8:45 Sokoľany 
Michal, Margita a 

Imrich Varšovi

18.12. 8:45 Bočiar Tomáš Gizický

  10:00 Haniska  Jozef Vaňo           

 

Z pohrebu Reginy Kacvinskej ste darovali na kostol v Haniske 81.-€; 
 

Na budúci týždeň budeme mať zbierku na potreby našich kostolov. 

 

 


