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5. Pôstna nedeľa  
  

Prvé čítanie: Uzavriem novú zmluvu a na ich hriech si už nespomeniem.
                                    (Jer 31, 31-34)                                                                                                                                              

Žalm: Bože, stvor vo mne srdce čisté.               (Ž 51, 3-4. 12-13. 14-15) 

Druhé čítanie: Naučil sa poslušnosti a stal sa pôvodcom večnej spásy.     
                                                                                            (Hebr 5, 7-9)                                                                                                      
Evanjelium: Ak pšeničné zrno padne do zeme a odumrie, prinesie veľkú 
úrodu.                                                                                 (Jn 12, 20-33)                                                                   
*****************************************************************  

 

Pre túto hodinu som prišiel... 
 

Štatistiky hovoria, že denne zomiera vo svete okolo 200 tisíc ľudí. 

Niektorí zomrú na posteli, iní pri dajakom nešťastí. Smrť niekedy 

príde po dlhej a ťažkej chorobe, inokedy navštívi človeka v spánku. 

U všetkých je ale jedno spoločné – nik nevedel a nikdy nebude 

vedieť kedy a akým spôsobom nastane ten okamih. 

     Jedine Ježiš vedel ako a kedy zomrie, preto sa v dnešnom 

evanjeliu zamýšľa nad svojou smrťou – o to sú jeho myšlienky 

zaujímavejšie a vzácnejšie. 

     Na prvý pohľad zachytíme určité Ježišovo zachvenie sa pred 

smrťou. Hovorí: Teraz je moja duša vzrušená. Čo mám povedať? 

Otče, zachráň ma pred touto hodinou? Na druhej strane si zasa 

všimnime, ako krásne dokáže svoje rozrušenie premáhať: Ak 

pšeničné zrno nepadne do zeme a neodumrie, ostane samo. Ale ak 

odumrie, prinesie veľkú úrodu. Stojí pred ním teda rozhodnutie: 

zostať sám, alebo priniesť úrodu. Rozhodne sa pre druhé riešenie – 

zomrieť na kríži, čím sa rozšíri jeho náuka aj príklad jeho lásky do 

celého sveta a bude mať vplyv na celé ľudstvo. Potom premýšľa 

ďalej: Veď práve pre túto hodinu som prišiel. A naozaj, prišiel pre 

hodinu ukrižovania, v ktorej zavŕši poslušnosť a vernosť Otcovi! 

Premôže moc zla a tým vlastne bude vynahradená nevernosť 

ľudského pokolenia voči Bohu. V úvahách však ide ešte ďalej: A ja, 

až budem vyzdvihnutý od zeme, všetkých pritiahnem k sebe. Vie, že 
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svojím ľudským hlasom, svojimi kázňami, divmi a zázrakmi 

nemohol osloviť všetkých ľudí. Veď tí, ktorí ho videli, boli iba 

nepatrným zlomkom celého ľudstva a dokonca ani tí ho všetci 

neprijali. Vedel však, že pred láskou sa ľudia sklonia, pred láskou 

kapituluje všetka zloba. 

     Preto smelo môžeme povedať, že zmyslom nášho života podľa 

Ježišovho posolstva je byť tu pre iných, lebo aj oni sú Božími 

deťmi. A keďže Ježiš vedel, že to nebude pre nás ľahké, hovorí: 

Bezo mňa nič nemôžete urobiť. Iba ten, kto zostáva vo mne a ja v 

ňom, prináša hojné ovocie. To znamená, že iba v spojení s Ježišom, 

vieme tu byť pre iných. 

     Dajme si predsavzatie do ďalšieho života, byť tu pre iných, nech 

Ježišov cieľ, ktorý vytýčil nášmu životu, budeme poznať nielen 

teoreticky, ale budeme sa snažiť ho aj uplatňovať v živote. Snažme 

sa aj v tomto predveľkonočnom čase vhodnými službami dať 

blížnym najavo, že sme tu pre nich, lebo všetci sme Božie deti. A 

takto cez blížnych prídeme k Bohu.                                www.trojica.sk 

 

SPOVEDANIE PRED VEĽKOU NOCOU  2018 

Deň Miesto Čas 

Pondelok 
19.03.2018 

Bočiar  17.00 – 18.00 

Utorok 
20.03.2018 

Sokoľany 16.00 – 18.00 

Streda 
21.03.2018 

Domov 
dôchodcov 

9.00 – 10.30 

Kechnec 16.30 – 18.00 

Štvrtok 
22.03.2018 

Šebastovce  16.00 – 18.00 

Piatok 
23.03.2018 

Seňa 15.30 – 18.00 

Sobota 
24.03.2018 

Haniska 8.30 – 11.30 

Košice - Barca 14.30 – 17.00 
Kvetná  
Nedeľa 

25.03.2018 
Košice - Barca 14.30 – 17.00 

 



Poriadok bohoslužieb po Kvetnej nedeli 

od 26.3. do 1.4. 2018 

Pondelok 
Pondelok 

Veľkého týždňa 

7:00 Kláštor 

Poďakovanie 

Ladislava za 70 r. 

života 

26.3. 18:00 Bočiar 
†Imrich, Helena, 

Imrich 

Utorok Utorok Veľkého 

týždňa 

7:00 Haniska  Jozef Bujnovský

27.3. 18:00 Sokoľany †Jozef Kerekeš 

Streda Streda Veľkého 

týždňa 
18:00 Haniska 

†Štefan Majoroš, 1. 

výr. 28.3. 

Štvrtok Zelený štvrtok 

Pánovej večere 

 

18:00      
Sokoľany    

Pavol, Alžbeta a 

Nelka Zeleňakovi 

29.3. 18:00 Haniska †Mária Oravcová 

Piatok 
Veľký piatok, 

deň utrpenia a 

smrti Pána 

15:00 Bočiar 
Obrady Veľkého 

piatku 

  16:30 Sokoľany 
Obrady Veľkého 

piatku 

30.3. 16:30 Haniska 
Obrady Veľkého 

piatku 

Sobota 

Biela sobota 

19:00 Sokoľany 
Ignac, Alžbeta, 

Tomáš, Imrich

31.3. 19:00 Haniska 
†Margita a Štefan 

Majorošovi 

     

Veľkonočná 

nedeľa Pánovho 

zmŕtvychvstania   

7:30 Haniska 
Tomáš, Ján, 

Alžbeta, Mária

Nedeľa  8:45 Sokoľany 
Za ZIP rod. 

Beregszasziovej 

1.4. 8:45 Bočiar Pavol Kerekeš

  10:00 Haniska Za požeh. farnosti             
 

Chorých, ktorých nahlásite, navštívim v utorok o 9:00 v Haniske a v 

Sokoľanoch o 11:00. 

Na Veľký piatok je prísny pôst a zdržiavanie sa mäsitého 

pokrmu. 

Krížová cesta na Veľký piatok bude: v Haniske o 9:30h, zraz je pri 

kríži pri detskom  ihrisku a v Sokoľanoch  po obradoch.  /Počasie ?!/ 

Sviatosť Oltárna bude vyložená k poklone:  
V Sokoľanoch na Bielu sobotu od 8:00h. do 15:45h.  



V Haniske bude celonočná adorácia a v sobotu do 17:00 h. 

Požehnanie veľkonočných jedál bude na Bielu Sobotu: 

Bočiar 16:00h;     Sokoľany 16:30h;    Haniska 17:00h. 

Na slávenie Vigílie na Bielu Sobotu doneste si sviece na obnovenie 

krstných sľubov. 
 

Požehnanú,  pokojnú a hlboko prežitú Veľkú Noc. 

 

 

Poriadok bohoslužieb po 5. Pôstnej nedeli v CO 

od 19.3. do 25.3. 2018 

Pondelok 
Sv. Jozefa, 

ženícha 

Panny Márie, 

slávnosť 

7:00 Kláštor 
Poďakovanie kňaza 

Jozefa za 93 r. 

19.3. 18:00 Bočiar 
†Daniel, Anna, 

Štefan 

Utorok 

féria 

7:00 Haniska 
 Ondrej a Regina 

Miklošovi

20.3. 18:00 Sokoľany 
†Jozef a Jozef  

Ferencovi 

Streda 
féria 18:00 Haniska †Štefan, Anna, Štefan 

21.3. 

Štvrtok 
féria  7:00      Kláštor     

Ondrej a Mária 

Majorošovi22.3. 

Piatok 

za účasti detí 

18:00 Sokoľany František Varga

23.3. 18:00 Haniska 
Michal, Margita, 

Pavol

Sobota 
féria 7:00 Haniska 

Poďakovanie Márie 

za 70 r. života 24.3. 

     

Kvetná 

nedeľa,    

nedeľa 

utrpenia Pána  

7:30 Haniska Štefan Kvašný

Nedeľa  8:45 Sokoľany 
Poďakovanie Ireny za 

80 r. života 

25.3. 8:45 Bočiar 
Alžbeta, Michal, 

Benjamína a Blažej

  10:00 Haniska 
Za ZIP Františka, 

Miroslavu a Helenu              

 


