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Veľkonočná nedeľa Pánovho zmŕtvychvstania

Prvé čítanie: Po jeho zmŕtvychvstaní sme s ním jedli a pili. (Sk 10, 34a. 37-43)
Žalm: Toto je deň Krista Pána, radujme sa, aleluja.
(Ž 118, 1-2. 16ab+17. 22-23)

Druhé čítanie: Hľadajte, čo je hore, kde je Kristus.
Evanjelium: Že má vstať z mŕtvych.

(Kol 3, 1-4)
(Jn 20, 1-9)

*****************************************************************

Vstal z mŕtvych!
Počas existencie ľudstva sa stalo veľké množstvo
šťastných aj nešťastných významných udalostí,
ktoré sa zapísali do histórie. Častokrát sú
námetom otázok pri rozličných kvízoch,
súťažiach ale aj skúškach. Jedným z takýchto
hrozných dátumov je 27. august 1883, kedy
vybuchla sopka Krakatoa. Jej výbuch spôsobil, že
vlny Atlantického a Indického oceánu dosahovali
výšku niekoľkých kilometrov, pričom zahynulo
10 tisíc ľudí a tlaková vlna sa niesla do diaľky 2 tisíc kilometrov.
Aj dnešné evanjelium nám opisuje obrovskú explóziu. Explóziu,
ktorá neprináša smrť ale život. Zaznamenali ju evanjelisti, ktorí
zhodne tvrdia, že zem sa zatriasla a Kristus vstal z mŕtvych. Táto
udalosť má pre ľudstvo absolútny význam, lebo všetkým ľuďom
žijúcim na zemi otvorila nebo a dala život večný. Túto skutočnosť
krásne opísal svätý Pavol:
Ak mŕtvi nevstávajú, nevstal ani Kristus. A keď Kristus nevstal,
vaša viera je márna a ešte stále ste vo svojich hriechoch. Potom aj tí,
čo zosnuli v Kristovi, sú stratení. Ak len v tomto živote máme nádej v
Kristovi, sme najúbohejší zo všetkých ľudí. Ale Kristus vstal
z mŕtvych, prvotina zosnulých. Lebo ako je skrze človeka smrť, tak je
skrze človeka aj zmŕtvychvstanie. Veď ako všetci umierajú
v Adamovi, tak zasa všetci ožijú v Kristovi.
Veľmi jasne hovorí, že Kristovo zmŕtvychvstanie je základom
našej viery a celého kresťanského života, že z Ježišovho prázdneho
hrobu už 2 tisíc rokov plynie nový život pre celé ľudstvo. Je to sila,

ktorá dáva človekovi prekonať aj tie najbeznádejnejšie situácie
v jeho živote. Ježiš totiž prišiel, aby zvíťazil nad dvomi najväčšími
zlami: hriechom a smrťou. Lebo práve tieto zlá gniavia človeka,
ktorý od prvopočiatku túžil po plnom živote.
Ježiš vstal z mŕtvych. Ženy prišli k prázdnemu hrobu a našli
odvalený kameň. Iste všetci cítime, že na živote každého z nás je
takýto kameň a my nie sme schopní ho vlastnými silami odvaliť.
Potrebnú silu nám preto dáva Kristus svojim zmŕtvychvstaním, keď
odvalil kameň, ktorý bol medzi človekom a Bohom, a tak nám dal
možnosť, aby sme cestou života kráčali s optimizmom a pohľadom
upretým do cieľa, ktorým je v nebi večný život. Je nevyhnutné, aby
sme túto cestu ukazovali aj ľuďom okolo nás, lebo mnohí žijú
v beznádeji, v zúfalstve a prázdnote. Našou úlohou je pomáhať im,
aby aj z ich duší Kristus odvalil kameň, ktorý im nedá dýchať život
Božieho dieťaťa.
Keby Kristus nevstal z mŕtvych, náš život by nemal zmysel. My
všetci musíme byť nositeľmi tejto pravdy a dávať jasne najavo, že
veríme a svojím životom vyznávame, že Ježiš žije! www.trojica.sk

Na voľnú chvíľu


Milé deti, prasiatko
na obrázku pije
vodu z kaluže.
Pomocou mriežky
dokreslite jeho
odraz v kaluži .

Poriadok bohoslužieb po 2. Veľkonočnej nedeli
od 24.4. do 30.4. 2017
Pondelok
24.4.
Utorok
25.4.

Sv. Juraja,
mučeníka
Sv. Marka,
evanjelistu,
sviatok

Štvrtok
27.4.

Kláštor

18:00

Bočiar

7:00

Haniska

17:00 Sokoľany

Streda
26.4.

7:00

féria

féria

18:00

Haniska

7:00

Kláštor

18:00 Sokoľany

Piatok
féria - detská
28.4.
Sobota
29.4.

Nedeľa
30.4.

Tomáš Kováč
†Jozef Bucko
 Tomáš
Palenčár
Jozef a Helena
†Mária
Palenčárová
Poďakovanie za
58 r. manželstva
Anna
Semanová, 1.
výr.
Poďakovanie
Štefana za 60 r.
života

18:00

Haniska

Sv. Kataríny
Sienskej, panny 7:00
a uč. Cirkvi

Haniska

Michal
a Margita Čarni

7:30

Haniska

Regina
Kacvinská

3. Veľkonočná
nedeľa

Imrich, Helena,
Sokoľany František, Katarína
Poďakovanie za
8:45
Bočiar
40 r. manželstva
 Alžbeta
10:00 Haniska
Ondočková
8:45

Sviatosť manželstva chcú prijať:
Štefan Bodnár /Haniska/ a Terézia Feketeová /Vyšný Čaj/ ohlasujú
sa 3.x

Poriadok bohoslužieb po Veľkonočnej nedeli
od 17.4. do 23.4. 2017

Pondelok Veľkonočný
pondelok
17.4.
Utorok
18.4.
Streda
19.4.
Štvrtok
20.4.
Piatok
21.4.
Sobota
22.4.

Nedeľa
23.4.

Veľkonočný
utorok
Veľkonočná
streda

7:30

Haniska

8:45
8:45
10:00
7:00

Sokoľany
Bočiar
Haniska
Haniska

18:00

Sokoľany

18:00

Haniska

Veľkonočný
štvrtok
Veľkonočný
piatok detská

7:00

Kláštor

18:00

Sokoľany

18:00

Haniska

Veľkonočná
sobota

7:00

Haniska

7:30

Haniska

8:45

Sokoľany

8:45

Bočiar

10:00

Haniska

2.
Veľkonočná
nedeľa,
Nedeľa
Božieho
milosrdenstva

Alžbeta Pástorová
†Renata Gergelyová
†Mária Eštoková
†Mária Papugová
 Kristína Čarná
†Agnesa a Imrich
Hricovi
†František Majoroš
Imrich Majoroš
Imrich Lacko
Poďak. Jozefa a
Alžbety za 50 r. žv.
Štefan Varga, 1.
výr. 
Poďakovanie za 55
rokov života
Margita Zajacová
Ján, Juraj a
Katarína
Lebeňakovi
 Ján, Tomáš,
František, Tomáš

Sviatosť manželstva chcú prijať:
Štefan Bodnár /Haniska/ a Terézia Feketeová /Vyšný Čaj/ ohlasujú
sa 2.x
Stretnutie prvoprijímajúcich bude v utorok v Sokoľanoch
a v piatok v Haniske.
Stretnutie birmovancov bude v Haniske o 9:30h.
Na budúci týždeň bude zbierka na potreby našich kostolov.

