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5. nedeľa v Cezročnom období 
 

Prvé čítanie: Ako zora vyrazí tvoje svetlo.                                      (Iz 58, 7-10)                                                                                                                                              
Žalm: Spravodlivým žiari svetlo v temnotách.             (Ž 112, 4-5. 6-7. 8a+9) 

Druhé čítanie: Zvestoval som vám tajomstvo ukrižovaného Krista. 
                                                                                                     (1 Kor 2, 1-5)                                                                                                      
Evanjelium: Vy ste svetlo sveta.                                                   (Mt 5, 13-16)                                                                                    
****************************************************************** 

 

Vy ste soľ zeme, vy ste svetlo sveta... 
 

       Iste mnohí z vás sa zúčastnili na kňazskej vysviacke. Pri tejto 

príležitosti sa biskup obyčajne obráti k novokňazom takýmito slovami: 

„Vy ste soľ zeme. Ak soľ stratí chuť, čím sa osolí? Vy ste svetlo sveta. 

Nech tak svieti vaše svetlo pred ľuďmi, aby videli vaše dobré skutky a 

oslavovali vášho Otca, ktorý je na nebesiach.“ Je to veľká pravda, že kňaz 

má byť ozajstným svetlom a soľou pre svojich veriacich. 

     Ale je aj pravdou, že každý veriaci človek má byť svetlom a soľou. 

Potvrdzuje to aj dnešné evanjelium. Ježišova výzva: „Buďte svetlom, 

buďte soľou!“ je univerzálna. Všetci kresťania majú byť svetlom, ako je on 

svetlom a majú byť soľou, ako je on soľou. 

     Ježiš nám právom kladie túto požiadavku. On o svojom poslaní na tento 

svet hovorí: „Ja som prišiel, aby mali život a aby ho mali hojnejšie.“ My sa 

možno spýtame: „V čom spočíva tento život?“ Ježiš hovorí, že v tom, aby 

ľudia poznali nebeského Otca. Toho Otca, ktorého on veľmi dokonale 

predstavil, keď sa pohyboval po tejto zemi. Ale najdokonalejšie o ňom 

povedal na kríži: „Dokonané je!“ Tam predstavuje Otca ako Lásku. Veď 

tak miloval svet, že poslal naň svojho Syna a vydal ho na smrť. To je teda 

Ježiš – Svetlo, v ktorom my poznávame nebeského Otca. K tomu, aby sme 

boli svetlom, pozýva aj nás. Môže sa nás však zmocniť obava, či to 

dokážeme. Neľakajme sa. Ježiš nám verí. 

     My sami vydávame svedectvo. Lebo my tvoríme našu rodinu, túto 

spoločnosť, my sme súčasťou pracovného kolektívu. Aj my sami tvrdíme, 

že rodiny nie sú oázou pokoja, v školách sa niekedy ešte prekrúca pravda, 

v závodoch je korupcia a rozkrádanie. Prečo je tomu tak? Kto je príčinou 

týchto neporiadkov? Azda tí, ktorí o sebe tvrdia, že sú neveriaci? Ale tých 

je málo! Tak teda, kto je na vine? 
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     Vedzte, že celá zem by bola rajom, keby všetci pokrstení sa stali 

svetlom a soľou. Keby sme my, kresťania, dali dnešnému svetu Krista, ináč 

by svet vyzeral. Mnohí z nás však už dávno v sebe vyhasili svetlo, ktoré sa 

zažalo pri ich krste. Začlenili sa síce do Cirkvi, no tým, že zhasli Kristovo 

svetlo v sebe, stali sa pohanmi a svojim životom zatieňujú Krista a Cirkev. 

Pritom máme pocit, že im nič nechýba, sú šťastní a bohatí a hoci niekedy 

spomenú Boha, je to iba preto, aby imponovali ľuďom, získali si ich na 

svoju stranu a v konečnom dôsledku z toho vyťažili. Akí sme my? Načo 

sme sem prišli? Z mnohých dôvodov je správny iba jeden: chceme sa 

zapáliť od svetla, ktorým je Kristus a potom svietiť v rodine, škole, na 

pracovisku vzorným kresťanským životom a ako soľ dochucovať 

prostredie, v ktorom sa pohybujeme, aby bolo naplnené dobrotou, láskou, 

pohodou, dobrým slovom, čestnosťou a spravodlivosťou. Možno si 

vzdychnete, že takýchto ľudí je dnes málo. Usilujme sa, aby sme my medzi 

nich patrili. Netrápme sa počtom, ale vedzme, že aj malá skupina ľudí 

dokáže urobiť s Božou pomocou veľké veci. 

     Tak ešte raz: Som svetlom? Som soľou?                            www.trojica.sk 
 

Osemsmerovka 

 
 

Legenda: ATLAS, AUTOBUS, ÁRON, BANÁN, CESTA, CIEĽ, CLONA, 

CMAR, ČISTOTA, ČREVO, DRAK, ETÁN, HANBA, HNIS, HOVORCA, 

HRACH, HRIECH, HROB, HRUDA, CHLIEB, KALICH, KATÓDA, KOMPAS, 

KORISŤ, KRMIČ, KRYM, KVET, LÁSKAVOSŤ, LÁVA, LIST, MLIEKO, 

OBILIE, OBUV, OCOT, OCHRANA, OLOVRANT, OPAK, PLÁN, PLÁŽE, 

PLODY, POKRM, PSOTA, RODIČIA, RULETA, RYBÁR, RYŽA, SCHODY, 

SKALA, SLAMA, SĽUBY, SNAHA, STANY, ŠKOLA, TIARA, UCHÁDZAČ, 

URNA, VLASŤ, VOSK, VRAK, ŽIAK, ŽIAĽ, ŽOLD.(20 nevyškrtaných písmen) 

http://www.trojica.sk/


Poriadok bohoslužieb po 6. Nedeli v CO 

od 13.2. do 19.2. 2017 

 

Pondelok 
féria 

7:00 Kláštor Eva Majorošová

13.2. 18:00 Bočiar †Mária Eštoková 

Utorok 
féria 7:00 Haniska  Margita Koščová

14.2. 

Streda 
féria 

17:00 Sokoľany František Juhás

15.2. 18:00 Haniska  František Majoroš 

Štvrtok 
féria  7:00      Kláštor     

Ján, Mária, Ján, 

Valéria, Mária
16.2. 

Piatok 

féria - detská  

18:00 Sokoľany Anna Semánová

17.2. 18:00 Haniska 

Poďakovanie 

Mariana za 50 r. 

života 

Sobota Panny Márie 

v sobotu 
7:00 Haniska František

18.2. 

     

7. Nedeľa v 

CO 

7:30 Haniska Štefan a Štefan

Nedeľa  8:45 Sokoľany Eva

19.2. 8:45 Bočiar 
Poďakovanie Jána za 

70 r. života 

  10:00 Haniska    Kristína Čarná            

 

Na budúci týždeň bude stretnutie prvoprijímajúcich. V Sokoľanoch     

v stredu a v Haniske v piatok. 

 

Kto sa chce sobášiť v tomto roku, nech sa v priebehu týždňa prihlási 

na Farskom úrade. 



Poriadok bohoslužieb po 5. Nedeli v CO 

od 6.2. do 12.1. 2017 

Pondelok 
Sv. Pavla 

Mikiho a 

spoločníkov, 

muč. 

7:00 Kláštor Mária Papugová

6.2. 18:00 Bočiar †Agnesa Benická 

Utorok 
féria 7:00 Haniska  Imrich Ivan

7.2. 

Streda 
féria 

17:00 Sokoľany 
Štefan, Katarína, 

Ondrej, Alžbeta

8.2. 18:00 Haniska 
†Imrich, Alžbeta, 

Imrich , Alžbeta 

Štvrtok 
féria  7:00      Kláštor     

Jozef, Juraj a 

Alžbeta9.2. 

Piatok 
Sv. 

Školastiky, 

panny - 

detská  

18:00 Sokoľany 
Imrich a Helena 

Zajacovi

10.2. 18:00 Haniska 
Jozef a Mária 

Balogovi

Sobota Panny Márie 

Lurdskej, 

25.svetový deň 

chorých 

7:00 Haniska Regina Kacvinská
11.2. 

     

6. Nedeľa v 

CO 

7:30 Haniska 
Štefan a Regina 

Palenčárovi

Nedeľa  8:45 Sokoľany Imrich Janke

12.2. 8:45 Bočiar 
Terézia a František 

Spišákovi

  10:00 Haniska 
  Štefan, Alžbeta, 

Štefan, Alojz             
 

Sviatosť manželstva chcú prijať: 

Ladislav Tóth /Haniska/ a Gabriela Lengyelová /Košice/ ohlasujú sa 1.x 
 

Zbierka na zemetrasenie činila: Haniska 360.-€; Sokoľany 173.-€; 

Bočiar 43.-€;   
 

Z pohrebu Imricha Hrica ste darovali na kostol 229.-€. 
 

Na budúci týždeň  v piatok, bude stretnutie birmovancov. 
 

Na budúci týždeň  budeme udeľovať pomazanie chorých. V pondelok  

v Bočiari a v piatok v Sokoľanoch aj v Haniske. Prijímajúci nech sú  

v milosti posväcujúcej po spovedi, ktorú vyslúžime pred svätou omšou, kto 

bude potrebovať. 


