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2. adventná nedeľa 
 
   
  

Prvé čítanie: Pripravte cestu Pánovi.        (Iz 40, 1-5. 9-11)                                                                                                                                              
Žalm: Ukáž nám, Pane, svoje milosrdenstvo a daj nám svoju spásu.  

   (Ž 85, 9ab+10. 11-12. 13-14) 

Druhé čítanie: Očakávame nové nebo a novú zem.              (2 Pt 3, 8-14)                                                                                                      

Evanjelium: Vyrovnajte chodníky Pánovi.                               (Mk 1, 1-8)                                                                   
*****************************************************************  
 

PRIPRAVTE CESTU PÁNOVI 
 

 V sychravé decembrové dni všetci skusujeme, aké je potrebné mať 

upravené chodníky a cesty, keď sneh sa razom mení na nepríjemnú 

„kašu“ alebo aj klzisko. Kde sú chodníky upravené a odhrnuté, tam sa 

cítime bezpečne, pozeráme sa aj okolo seba a nemusíme byť         v 

neustálom strese a strachu z pádu. 

     Zaujímavé je, že o chodníkoch a cestách je reč aj v dnešnom 

evanjeliu. Ján Krstiteľ volal: Pripravte cestu Pánovi, vyrovnajte mu 

chodníky! 

     Za Jánových čias nebolo ešte ani stopy po chodníkoch a cestách, aké 

poznáme dnes, Ján týmito pojmami myslí chodníky a cesty vedúce do 

duší jeho poslucháčov. Jeho slová platia aj nám: Priprav aj ty cestu 

Pánovi, vyrovnaj mu chodník do svojej duše, urob cestu zjazdnou a 

bezpečnou. 

     Vianoce nie sú len jedlo, pitie a množstvo darčekov, ako nás 

v reklamách a v obchodoch všetci presviedčajú. Nám v prvom rade má 

záležať na duchovných hodnotách Vianoc. Treba si uvedomiť, koho 

narodenie a príchod na svet si pripomíname. Je to Ježiš Kristus, Syn 

Boží.     

      Ján Krstiteľ nám ukazuje v čom spočíva táto príprava. Vyzýva nás 

kajať sa a veriť Evanjeliu. Kajať sa, znamená robiť pokánie. Zanechať 

predošlý zlý život so všetkými neresťami, žiadosťami, zmyselnosťou a 

nastúpiť na novú cestu. Na cestu dobra, spravodlivosti, lásky a pokoja. 

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


Za Jánom prichádzali ľudia z celej judskej krajiny i všetci 

Jeruzalemčania, vstupovali do vĺn Jordána a vyznávali hriechy. A to je 

aj našou úlohou v adventnom období. Prichádzať do Božieho chrámu, 

vstúpiť do spovedníc a vyznávať hriechy. Akonáhle ich vyznáme a 

úprimne oľutujeme, vtedy odstránime z cesty vedúcej do našej duše 

všetky prekážky: vysušíme močariská, odhádžeme skaly, vyrovnáme 

jamy, takže cesta pre Ježiša do našej duše bude rovná, široká, pohodlná 

a bezpečná. 

     Keď odstránime z cesty do duše všetky prekážky, vtedy sa nám 

otvoria oči a Ježišovo evanjelium sa stane pre nás najradostnejšou 

zvesťou. V ňom nájdeme zmysel života a recept na svätosť To je 

príprava cesty pre Pána. Prežime tak aj tento druhý adventný týždeň a 

snažme sa z cesty do našej duše odstrániť čo najviac prekážok. 

 

Aj ty si si povzdychol "už zasa advent”? Aké zasa? Si o rok starší, 

skúsenejší, dúfajme, že čnostnejší, a tiež o rok bližšie k poslednému 

výdychu: preto je každý advent iný, nový. Majster z Nazareta tebe i mne  

dnes trikrát opakuje: "bdej!”, aby si to spozoroval. 

                Zamyslenia – KBS 
 

SPOVEDANIE PRED VIANOCAMI 2017 
Deň Miesto Čas 

Sobota 
16.12.2017 

Haniska 9.00 – 11.30 

Košice - Barca 14.30 – 17.00 

III. 
Adventná  

Nedeľa 

17.12.2017 

Košice - Barca 14.30 – 17.00 

Pondelok 
18.12.2017 

Bočiar 17.00 – 18.00 

Utorok 
19.12.2017 

Šebastovce  
 

16.00 – 18.00 
 

Streda 
20.12.2017 

Domov 
dôchodcov 

9.00 – 11.00 

Kechnec 16.30 – 18.00 



Štvrtok 
21.12.2017 

Sokoľany  
 

16.00 – 18.00 
 

Piatok 
22.12.2017 

Seňa 15.30 – 18.00 

 

Poriadok bohoslužieb po 3. Adventnej nedeli 

od 18.12. do 24.12. 2017 

Pondelok 

féria 

7:00 Kláštor †Jozef Vaňo

18.12. 18:00 Bočiar 
†Magdaléna 

Demianová 

Utorok 
féria 5:00 Haniska † Imrich Oravec

19.12. 

Streda 

féria 

6:00 Sokoľany 
†Ján, Alžbeta, Ján, 

Pavol

20.12. 5:00 Haniska 
†Alžbeta, Štefan, 

Alojz, Štefan 

Štvrtok 
féria 

 7:00      Kláštor     
†Anna, Jozef, 

Regina

21.12. 18:00 Sokoľany †Jolana Ivanová 

Piatok 
Za účasti 

detí 

18:00 Sokoľany 
†Štefan, Stanislav, 

Regina, Stanislav

22.12. 18:00 Haniska 
†Ján a Helena 

Ondočkovi

Sobota 
féria 5:00 Haniska †Štefan a Barbora

23.12. 

     

4. Adventná 

nedeľa  

Vigilia 

Narodenia 

Pána 

7:30 Haniska 
†Peter, Jozef a 

Rozália

Nedeľa  8:45 Sokoľany 
Za ZIP Agnesy a 

Štefana 

24.12. 8:45 Bočiar †Jozef Bucko

  10:00 Haniska 
Za ZIP pre Alžbetu 

s rodinou 

  22:45 Bočiar †Jozef Norko 

  0:00 Sokoľany †Ladislav Seman 

  0:00 Haniska  Za požehn.farnosti             

V štvrtok 21. decembra bude v Haniske adorácia o 19:00h. 

Pozývame k stíšeniu. 



Poriadok bohoslužieb po 2. Adventnej nedeli 

od 11.12. do 17.12. 2017 

Pondelok 

féria 

7:00 Kláštor 
Mikuláš a Mária 

Kováčovi

11.12. 18:00 Bočiar 
†Ladislav, Juraj a 

Mária 

Utorok 
féria 7:00 Haniska  Miroslav Sabol

12.12. 

Streda Sv. Lucie, 

panny a 

mučenice 

17:00 Sokoľany František Varga

13.12. 18:00 Haniska 
Za ZIP Alžbety s 

rodinou 

Štvrtok Sv. Jána z 

Kríža, kňaza 

a uč. Cirkvi 

 7:00      Kláštor     Sr. Eulalia
14.12. 

Piatok 
Za účasti detí 

18:00 Sokoľany Jozef Kerekeš

15.12. 18:00 Haniska Vincent Kaleta

Sobota 
féria 7:00 Haniska 

Alžbeta 

Ondočková16.12. 

     

3. Adventná 

nedeľa   

7:30 Haniska Mária Palenčárová

Nedeľa  8:45 Sokoľany 
Juraj, Margita, 

Juraj, Júlia

17.12. 8:45 Bočiar Mária Kerekešová

  10:00 Haniska 
  Terézia 

Sedláková             

Zbierka na charitu činila:  Haniska - 452.-€;  Sokoľany - 188.-€;  

Bočiar - 43,50.-€; 
 

Bohu známa darovala na kotol v Sokoľanoch 50€ a Bohu známy 

na kostol v Haniske 200€. 
 

Na budúci týždeň sú zimné kántrové dni. Ich obsahom je modlitba za 

príchod Kristovho kráľovstva do rodín, duchovná obnova rodín a za 

pokoj a spravodlivosť vo svete. 

 

Stretnutie prvoprijímajúcich bude v pondelok v Bočiari a v 

stredu v Sokoľanoch.   


