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3. veľkonočná nedeľa  
 

Prvé čítanie: Smrť ho nemohla držať vo svojej moci.       (Sk 2, 14. 22b-33)                                                                                                                                              
Žalm: Ukáž mi, Pane, cestu života.               (Ž 16, 1-2a+5. 7-8. 9-10. 11) 
Druhé čítanie: Vykúpení ste drahou krvou Krista.                 (1 Pt 1, 17-21)                                                                                                      
Evanjelium: Spoznali ho pri lámaní chleba.         (Lk 24, 13-35)                                                                                    
*****************************************************************   

,,Radosť patrí k životu kresťana! 

     Ľudia, ktorí sa rozumejú umeleckým dielam, dokážu na ne dlhý 

čas pozerať a obdivovať ich. Diela ich oslovia a nájdu v nich 

inšpiráciu pre svoj život alebo svoju tvorbu. Úžasným dielom – 

Božím dielom je aj Lukášovo evanjelium. Aj v ňom, ak ho pozorne 

čítame a meditujeme nad ním, nájdeme veľa inšpirácie pre náš ďalší 

život. 

     Dnešným impulzom je pre nás Ježiš, ktorý sa po svojom 

zmŕtvychvstaní vracia ku sklamaným apoštolom, sprevádza ich na 

ceste, a tak pokračuje vo svojej misii. Apoštoli odchádzajú, ba skôr 

utekajú z Jeruzalema, lebo sú sklamaní. Ježiš nesplnil ich nádeje, 

neoslobodil utláčaný národ spod nadvlády Rimanov, nezaložil 

kráľovstvo a napokon skončil na Kalvárii. Nešťastní utekajú, aby 

čím skôr zabudli a vrátili sa k predchádzajúcemu spôsobu života. 

Ježiš je k nim však nanajvýš trpezlivý. Vysvetľuje a objasňuje všetky 

Písma, ktoré sa na neho vzťahovali a napokon sa im dá spoznať, keď 

opakuje Poslednú večeru. V tej chvíli v nich nastal zlom a sklamanie 

sa premenilo na radosť, neistota na istotu. S týmto úžasným 

zážitkom utekajú do Jeruzalema, aby oznámili Jedenástim, že Ježiš 

žije. 

     Postoje Emauzských učeníkov sú zrkadlom nášho života. Aj my 

sme kedysi žili v úzkom spojení s Kristom a máme možno za sebou 

zbožné detstvo a niekoľko rokov pokojnej a radostnej viery. S vierou 

sme aj my možno spájali rôzne nádeje a očakávania, ktoré však boli 

ako u Emauzských učeníkov nepravé a neskutočné. Snáď sme dúfali, 

že Ježiš v našom srdci založí raz a navždy svoje kráľovstvo a zničí    

v ňom všetko zlo. Teraz sme však mnohí smutní, lebo zlo v nás stále 

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


pôsobí, premáha nás, a preto naša viera nie je vôbec žiarivým 

svetlom pre iných. A čím sme starší, tým si silnejšie uvedomujeme, 

že nespočetnekrát sme zlyhali a naša viera sa podobá skôr sviečke na 

cintoríne, ktorá pomaly dohára. 

     A tak keď vidíme svoje srdce plné zla a hriechu a popritom aj 

Cirkev s jej formami ľudskosti, tlačí sa nám na jazyk otázka: Kde sa 

vlastne prejavuje Božie kráľovstvo? Preto utekáme preč ako 

Emauzskí učeníci, preč odtiaľ, kde sme raz boli, v čo sme kedysi 

dúfali, radšej na všetko zabudnúť, aby sklamaní nebolo ešte viacej. 

Nie, nechceme z Cirkvi vystúpiť, ale akosi sme prestali dôverovať 

jej poslaniu, mysliac si, že na únikovej ceste sme zostali sami. Ale to 

nie je pravda! Ježiš kráča s nami, a ak by sme ho chceli aj my 

opustiť, on nás neopustí. 

     Učeníci Ježiša spoznali pri lámaní chleba. Lámanie chleba je aj 

pre nás najdôležitejší prostriedok, kde môžeme Ježiša spoznávať. Aj 

my sme na svätej omši často prítomní so svojimi hriechmi, 

problémami a slabou vierou. Dôležité je, že vtedy dokazujeme, že 

stále dúfame a hľadáme. Každé počúvanie Božieho slova a každé 

prijatie sviatostného pokrmu, sa môže premeniť na udalosť, v ktorej 

sa nám otvoria oči a spoznáme Krista. Cez neho spoznáme zmysel   

a hodnotu života, zmysel Cirkvi a zmysel celých dejín. Naše srdcia 

vtedy naplní tá istá radosť, ktorá naplnila srdcia Emauzských 

učeníkov.  

     Krásne o tejto udalosti hovorí León Blay: ,,Radosť patrí k životu 

kresťana podstatne. Ak je v nás ešte mnoho smútku, je to znak, že je  

v nás ešte mnoho nekresťanského. A to by mala byť vlastne jediná 

naša bolesť, jediný náš dôvod k smútku, totiž, že nie sme ešte svätí.“ 

     Preto dnes prosme: Zmŕtvychvstalý Pane, ty ma sprevádzaš 

svojím životom, daj mi spoznať, aby som po útekoch od teba, dostal 

chuť, silu a radosť z návratu k tebe.          www.trojica.sk 

 

Spovedanie pred prvým piatkom:     

Haniska:  streda od 9:00 do 10:30 a  od 16:30 do 18:00 h. 

  piatok od 16:00 do 18:00 a spoveď chorých od 9:00 h. 

Sokoľany:   utorok  od 9:00 do 10:30 a od 16:30 do 18:00 h 

piatok od  16:00 do 18:00 h. a spoveď chorých           

v piatok od 11:00 

Bočiar: pondelok od 17:00 do 18:00 h.   

 

http://www.trojica.sk/


Poriadok bohoslužieb po 4. Veľkonočnej nedeli 

od 8.5. do 14.5. 2017 

 

Pondelok 
féria 

7:00 Kláštor 
Regina a Ondrej 

Miklošovi

8.5. 18:00 Bočiar †Agnesa Benická 

Utorok 
féria 7:00 Haniska 

 Michal a Anna 

Sedlákovi
9.5. 

Streda 

féria 

17:00 Sokoľany 
Imrich, Margita, 

Igor a Agnesa

10.5. 18:00 Haniska †Alžbeta a Tomáš 

Štvrtok 
féria  7:00      Kláštor     

Jozef a Anna 

Zajacovi
11.5. 

Piatok 

féria - detská  

18:00 Sokoľany 
Za ZIP rodiny 

Suškovej 

12.5. 18:00 Haniska 
František  

a Katarína

Sobota 
Panny Márie 

Fatimskej 
7:00 Haniska 

Margita 

Koščová
13.5. 

     

5. 

Veľkonočná 

nedeľa  

7:30 Haniska 
Ondrej a Mária 

Miklošovi

Nedeľa  8:45 Sokoľany 
Za 15 padlých v 2. 

svetovej vojne 

14.5. 8:45 Bočiar Ľubka Lešková

  10:00 Haniska 
 Za zomrelých  

z rod. Jopkovej              

 

Tohto roku plánujeme Farský letný tábor v dňoch od 3. do 7. 

júla vo Vyšných Ružbachoch. Kto má záujem o dobre strávené 

dní prázdnin, nech sa nahlási v sakrestii, podmienky ohlásime. 

     

 



Poriadok bohoslužieb po 3. Veľkonočnej nedeli 

od 1.5. do 7.5. 2017 

Pondelok 
Sv. Jozefa, 

robotníka 

7:00 Kláštor 
Poďakovanie za 30 

r. manželstva 

1.5. 18:00 Bočiar 
Za ružencové 

spoločenstvo 

Utorok Sv. Atanáza, 
biskupa a 

učiteľa Cirkvi 

7:00 Haniska 
 Ondrej a Mária 

Majorošovi

2.5. 18:00 Sokoľany †Ondrej Timko 

Streda Sv. Filipa a 

Jakuba, 

apoštolov, 

sviatok 

18:00 Haniska 
Za ZIP pre Máriu 

K. 3.5. 

Štvrtok Sv. Floriána, 

mučeníka 
 7:00      Kláštor     Jozef Hreško

4.5. 

Piatok féria - detská, 

prvý piatok v 

mesiaci  

18:00 Sokoľany 
Za ružencové 

spoločenstvo 

5.5. 18:00 Haniska 
Za ružencové 

spoločenstvo 

Sobota féria, prvá 

sobota v 

mesiaci 

7:00 Haniska 
Mikuláš a Mária 

Kováčovi

6.5. 7:45 Sokoľany 
†Anna Semánová, 

1. výr. 

     4. 

Veľkonočná 

nedeľa, 

Dobrého 

Pastiera  

7:30 Haniska Karol Hegyközi

Nedeľa  8:45 Sokoľany Za prvoprijímajúcich 

7.5. 8:45 Bočiar Helena Bucková

  10:30 Haniska Za prvoprijímajúcich             

Zbierka na kostol činila: Haniska – 508.-€; Sokoľany - 243.-€; 

Bočiar - 115.-€; 
 

Spoveď prvoprijímajúcich bude v sobotu v Haniske o 10:00h. a v 

Sokoľanoch o 11:00h. Rodičia a príbuzní sa vyspovedajte v rámci 

prvopiatkového týždňa. 
 

Poklona Sviatosti oltárnej bude v piatok, v Haniske a v 

Sokoľanoch od 16:00h. a v Bočiari v pondelok od 17:00 h. 
 

Sviatosť manželstva chcú prijať: 

Ing. Ladislav Lacko /Sokoľany/ a Liudmyla  Klimchuk /Oženyn/ 

ohlasujú sa 1-3. krát. 


