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5. Pôstna nedeľa 
 

Prvé čítanie: Vložím do vás svojho ducha a ožijete                  (Ez 37, 12b-14)                                                                                                                                              
Žalm: U Pána je milosrdenstvo a hojné vykúpenie                          (Ž 130) 
Druhé čítanie: Vo vás prebýva Duch toho, ktorý vzkriesil Ježiša z mŕtvych
                                                          (Rim 8, 8-11)                                                                                                      
Evanjelium: Ja som vzkriesenie a život                                         (Jn 11, 1-45)                                                                                    
****************************************************************** 

Smrť hovorí aj o láske 
     Ježiš každému z nás pripomína: „Ja som vzkriesenie a život. Kto 
verí vo mňa, bude žiť, aj keď umrie (Jn 11,24) . 
Zázrak vzkriesenie Lazára v Betánii, ktorý je v hrobe už štyri dni sv. Ján 
opisuje podrobne z viacerých príčin. Je to najväčší zázrak Ježiša a urobil 
ho preto, aby ukázal, že je skutočne prisľúbeným Mesiášom a aby dal 
veľkňazom a farizejom impulz k ich plánu: usmrtiť Ježiša, a tak 
ukončiť poslanie, pre ktoré Ježiš z lásky k nám prišiel na svet ako 
človek. Betánia nebola ďaleko od Jeruzalema, a preto informácie sa do 
Jeruzalema k adresátom dostali rýchlo. Posolstvo o vzkriesení Lazára je 
nepochybne radostnou zvesťou, pretože hovorí to sám Ježiš: „Ja som 
vzkriesenie a život. Kto verí vo mňa, bude žiť, aj keď umrie (Jn 11,24). 
Vzkriesenie Lazára je tým viac radostné, lebo Židia nemali vieru v 
posmrtný život. Verili však, že duša človeka, dobrého i zlého, ide do 
podsvetia, ktoré volali “šeol“. Saduceji a ich trieda – do ktorej patrili 
väčšinou kňazi – spolu so samaritánmi neverili vo vzkriesenie, v 
nesmrteľnosť duše, duchov a ani anjelov. Keď Marta hovorí Ježišovi: 
„Viem, že vstane v posledný deň pri vzkriesení“ (Jn 11,24), vydáva 
svedectvo, aké mali i farizeji, že verí vo vzkriesenie ľudského tela. Keď 
Ježiš hovorí: „Kto verí vo mňa, bude žiť, aj keď umrie (Jn 11,24), 
nemyslí tu na fyzický telesný život. Pravdou je, že kto verí v neho, 
telesne zomrie, zakúsi telesnú smrť. Ježiš hovorí o smrti hriechu. Ak 
človek je mŕtvy hriechu, Ježiš ho znova oživí. Smrť nie je koniec života, 
hoci je tajomstvom. Ježiš hovorí radostné posolstvo: „Ja som 
vzkriesenie a život“ (Jn 11,24). Vtedy pochovávali mŕtvych tvárou na 
západ, že smrťou sa všetko končí a Ježiš prináša svedectvo východu. 
Náš život smrťou nespeje k zániku, ničote, ale k životu, o ktorom nám 
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viera hovorí, že bude celkom iný, ako si dnes môžeme a dokážeme 
predstaviť. Prečo sa z učenia Krista aj dnes smejú neveriaci? Chýba im 
viera, neurobili preto všetko preto, aby uverili. V tom je ich trest, že 
mohli prijať Ježiša, a neprijali. K tomu, aby niekto uveril a prijal Ježiša 
ako svojho Boha a Pána, nepotrebuje špeciálne štúdia. Pred očami je 
potrebné mať udalosť Veľkého piatku, smrť Krista na kríži a prijať 
udalosť nedeľného veľkonočného rána, Kristovo zmŕtvychvstanie. 
Vtedy si môžeme osvojiť, že po smrti prichádza pravý a večný život.    
                                                                                (www.vincentini.sk) 
 

SPOVEDANIE PRED VEĽKOU NOCOU  2017 
 

Deň Miesto Čas 

Pondelok 
3.04.2017 

Bočiar  17.00 – 18.00 

Utorok 
4.04.2017 

Šebastovce  16.00 – 18.00 

Streda 
5.04.2017 

Domov 
dôchodcov 

9.00 – 10.30 

Kechnec 16.30 – 18.00 

Štvrtok 
6.04.2017 

Sokoľany 16.00 – 18.00 

Piatok 
7.04.2017 

Seňa 15.30 – 18.00 

Sobota 
8.04.2017 

Haniska 8.30 – 11.30 

Košice - Barca 14.30 – 17.00 
Kvetná  
Nedeľa 

9.04.2017 
Košice - Barca 14.30 – 17.00 

 
OZNAMY 

Sviatosť Oltárna bude vyložená k poklone: V Sokoľanoch na Bielu 
Sobotu od 8:00h. 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 16:30;    Haniska 17:00. 
 

Na slávenie Vigílie na Bielu Sobotu doneste si sviece na 
obnovenie krstných sľubov. 



Poriadok bohoslužieb po Kvetnej nedeli 
od 10.4. do 16.4. 2017 

Pondelok Pondelok 

Veľkého týždňa 

7:00 Kláštor Ján Vaňo

10.4. 18:00 Bočiar †Agnesa Benická 

Utorok 
Utorok Veľkého 

týždňa 

7:00 Haniska 
 Alžbeta 

Ondočková

11.4. 18:00 Sokoľany 
†František Juhás, 

1. výr 

Streda Streda Veľkého 

týždňa 
18:00 Haniska †Vincent Kaleta 

12.4. 

Štvrtok 
Zelený štvrtok 

18:00 Sokoľany     
Ján, Regina, 

František, Terézia

13.4. 18:00 Haniska 
†Margita 

Koščová 

Piatok 

Veľký piatok 

15:00 Bočiar 
Obrady Veľkého 

piatku 

  16:30 Sokoľany 
Obrady Veľkého 

piatku 

14.4. 16:30 Haniska 
Obrady Veľkého 

piatku 

Sobota 

Biela Sobota 

19:30 Sokoľany 
Pavol a Margita 

Lackovi

15.4. 19:30 Haniska 

Poďakovanie 

Heleny za 88 r. 

života 

     

Veľkonočná 

nedeľa Pánovho 

zmŕtvychvstania 

7:30 Haniska 
Terézia a 

Ondrej

Nedeľa  8:45 Sokoľany 
Za ZIP rod. 

Beregszasziovej 

16.4 8:45 Bočiar 
Mária 

Kerekešová

  10:00 Haniska 
Za požehnanie 

farnosti              
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 ?!/ 



Poriadok bohoslužieb po 5. Pôstnej nedeli 
od 3.4. do 9.4. 2017 

 

Pondelok 

féria 

7:00 Kláštor † František

3.4. 18:00 Bočiar 
Za ružencové 

spoločenstvo 

Utorok 
féria 7:00 Haniska 

† Imrich, Tomáš, 

Alžbeta4.4. 

Streda 
féria 18:00 Haniska 

† Imrich a Alžbeta 

Palenčárovi 5.4. 

Štvrtok 

féria 

 7:00      Kláštor     Terézia

6.4. 18:00 Sokoľany 
†Helena, Ladislav, 

Imrich, Alžbeta 

Piatok 

féria - detská  

18:00 Sokoľany 
Za ružencové 

spoločenstvo 

7.4. 18:00 Haniska 
Za ružencové 

spoločenstvo 

Sobota 
féria 7:00 Haniska 

†Michal a Mária 

Kováčovi8.4. 

     

Nedeľa 

utrpenia 

Pána, 

Kvetná 

nedeľa 

7:30 Haniska 
Za zomrelých z rod. 

Popovičovej 

Nedeľa  8:45 Sokoľany 
†Pavol, Margita, 

Michal, Mária

9.4. 8:45 Bočiar 
Poďakovanie Štefana 

za 60 r. života 

  10:00 Haniska 
 Za dary Ducha Sv. 

pre rodinu              

 
Stretnutie prvoprijímajúcich bude v Sokoľanoch vo štvrtok 6.4. a v 

Haniske v piatok 7.4. 

 

Požehnanú,  pokojnú a hlboko prežitú Veľkú Noc. 


