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7. veľkonočná nedeľa
Prvé čítanie: Jednomyseľne zotrvávali na modlitbách.
(Sk 1, 12-14)
Žalm: Verím, že uvidím dobrodenia Pánove v krajine žijúcich.
(Ž 27, 1. 4. 7-8a)
Druhé čítanie: Keď vás hanobia pre Kristovo meno, ste blahoslavení.
(1 Pt 4, 13-16)
Evanjelium: Otče, osláv svojho Syna!
(Jn 17, 1-11a)
*****************************************************************

Čo je vykúpenie?
Často počujeme sa sťažovať ľudí, že mnohé náboženské
termíny ako sú spása, vykúpenie, Božia milosť… im nič
nehovoria. Sú však aj takí ľudia, ktorí síce tvrdia, že hoci
tieto pojmy chápu, nepociťujú ich úžitok. Všade okolo seba
vidia iba zlobu, násilie, zločiny, a tak vlastne majú pocit,
akoby svet nebol ani vykúpený.
Do tohto uvažovania sa nám prihovára Ježiš, ktorý vo
svojej veľkňazskej modlitbe veľmi skromne a pokorne
hovorí: Otče, ja som ťa oslávil na zemi: dokončil som dielo,
ktoré si mi dal vykonať.
Tieto slová Ježiš vyriekol pred blížiacim sa utrpením a
smrťou. Je presvedčený, že celé dielo svojho poslania
dokončí na kríži, aby tam ľudí odovzdal svojmu Otcovi ako
zachránených a vykúpených. Jeho dielo veľmi pekne
vysvetľuje pápež Ján Pavol II., ktorý hovorí: Ježišovo dielo
je určitý spôsob znovustvorenia človeka. Vykúpenie skrze
kríž dalo znova a s konečnou platnosťou človeku dôstojnosť
a zmysel jeho bytia na tomto svete, ktorý stratil vo veľkej
miere následkom hriechu. Vo vykúpení našiel človek svoju
vlastnú veľkosť, dôstojnosť a hodnotu svojho ľudstva.
Lenže s vykúpením je to ako s košíkom plným ovocia,

ktoré môžeme obdivovať, ale keď ho neochutnáme, veľký
význam pre nás mať nebude. Aj o vykúpení môžeme hovoriť
tie najkrajšie slová, ale ak ho neprijmeme a neprivlastníme si
ho, nebude mať pre nás význam. Pekne sa k tejto téme
vyjadril svätý Pavol, ktorý v 1. liste Korinťanom píše: Z
Božej milosti som tým, čím som, a jeho milosť nebola vo
mne márna. Veď som pracoval viac ako oni všetci, vlastne
ani nie ja, ale Božia milosť so mnou.
Iste mi dáte za pravdu, keď poviem, že medzi cenné
ľudské vlastnosti patrí obetavosť. Poznajú ju rodičia, lekári,
vojaci, požiarnici… Prečo sa človek obetuje? Robí to z lásky,
lebo obetavosť má pre iných veľký význam. Takto máme
vnímať Ježišovu obetu aj my. On ju nepriniesol iba pre
oslavu svojho Otca, ale aj preto, aby mala pre ľudstvo
význam. Potom je už iba na nás, či to pochopíme a prijmeme,
alebo budeme ako nevďačné dieťa, ktoré sa za obetavosť
rodičov „odvďačí“ nevďakom. Ježišovo vykúpenie by malo
byť centrálnym impulzom nášho života. Čo povedať tým,
ktorí nechápu, čo je vykúpenie? Je to najväčšia aktivita Boha
na záchranu človeka.
A čo povedať tým, ktorí si myslia, že nepociťujú
vykúpenie? Zlo vo svete, násilie a zločiny nie sú chybou
Vykupiteľa, ale vykúpených, ktorí nechcú prijať záchranu.
Keby sme boli natoľko slabí, že by sme nedokázali alebo
nevedeli hovoriť o vykúpení, snažme sa, aby o tom hovoril
náš život.
www.trojica.sk
Srdce maj na dlani, skús čo najviac lásky dať,
veď čím viac jej rozdáš, tým viac jej budeš mať.
(úryvok z básne Rozdávaj lásku)

Poriadok bohoslužieb po 7. Veľkonočnej nedeli od 29.5. do 4.6. 2017
Pondelok
29.5.

féria

Utorok
30.5.
Streda
31.5.
Štvrtok
1.6.

féria

féria
Sv. Justína,
mučeníka

7:00

Kláštor

Za ZIP rod. Hudákovej

18:00

Bočiar

Za ružencové spoločenstvo

7:00

Haniska

Pavol Žitňak 
†Florian,Margita,Mária,
Veronika,Imrich

18:00 Sokoľany
18:00 Haniska

7:00

Kláštor

†Štefan a Barbora
Majorošovi
Alžbeta Vattaiová

Prvý piatok 18:00 Sokoľany Za ružencové spoločenstvo
v mesici 2.6.
18:00 Haniska Za ružencové spoločenstvo
detská
Za zomrelých
Sv. Karola
Sobota
7:00 Haniska
z rod. Štofovej
Lwangu a
spoločníkov
†Katarína a František
3.6.
7:45 Sokoľany
mučeníkov
Juhásovi
Nedeľa
František,Tomáš,Alžbeta
7:30 Haniska
zoslania
Kundrák
Ducha
Nedeľa
Vincent Štibrík
8:45 Sokoľany
Svätého,
Poďakovanie
slávnosť. 8:45 Bočiar
4.6.
za životné jubileum
/Končí sa
Veľkonočné 10:00 Haniska
 Margita a Štefan
obdobie/
Na budúci týždeň budú letné kantrové dni. Obsahom sú prosby
za jednotu kesťanov alebo za duchovné povolania.
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.,spoveď chorých v piat. od 11:00
Bočiar:
pondelok od 17:00 do 18:00 h.
Poklona Sviatosti oltárnej bude v piatok v Haniske a v Sokoľanoch od
16:00h. a v Bočiari v pondelok od 17:00 h.
Piatok

Poriadok bohoslužieb po Nedeli zoslania Ducha Svätého
od 5.6. do 11.6. 2017
Pondelok
5.6.
Utorok
6.6.

Svätodušný
pondelok
Sv. Norberta,
biskupa
féria

7.6.

8.6.

Nášho Pána Ježiša
K., Najvyš.a več.
kňaza

Sobota
10.6.

18:00

Bočiar

7:00

Haniska

Ján Vaňo
Poďakovanie
manželov
za 50 r. života
 Štefan Majoroš

Karol a Katarína
Müllerovi
Poďak. Františka
18:00 Haniska
a Alžbety za 60 r. ž
7:00

Kláštor

18:00 Sokoľany

Piatok
9.6.

Kláštor

17:00 Sokoľany

Streda

Štvrtok

7:00

féria - detská
Panny Márie v
sobotu

18:00 Haniska
7:00

Haniska

Sr. Viktíma,
Leonila a František 
František Varga
Mikuláš a Mária
Kováčovi
Ondrej Sedlák

Terézia a Ondrej
Poďakovanie
Nedeľa
8:45 Sokoľany
za 50 r. manželstva
Najsvätejšej Trojice,
11.6.
Helena Bucková
8:45
Bočiar
slávnosť.
Za účastníkov
duch. cvičenia
10:00 Haniska
v Herľanoch
Je tu pozvánka na pešiu púť do Krakova z Hu cez Sk do Božieho
milosrdenstva.
Trasa meria 280 km, denne 25-33 km. V Haniske sa zastavia
7. júla okolo 11:30h.
/Sv. omša, obed, oddych a pokračovanie, podrobnejšie je na nástenke./
7:30

Haniska

