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3. nedeľa v Cezročnom období 
  

Prvé čítanie: Ninivčania sa odvrátili od svojej zlej cesty.    (Jon 3, 1-5. 10)                                                                                                                                              

Žalm: Ukáž mi, Pane, svoje cesty.                      (Ž 25, 4-5b. 6+7bc. 8-9) 

Druhé čítanie: Tvárnosť tohoto sveta sa pomíňa.             (1 Kor 7, 29-31)                                                                                                      

Evanjelium: Kajajte sa a verte evanjeliu.                             ( Mk 1, 14-20)                                                                   
*****************************************************************  

 

Poďte za mnou. 
 

   Iste si mnohí z vás vážia prácu. Ste radi, že máte 

zamestnanie, ktoré je aj patrične ohodnotené. Pre 

mnohých z vás je práca tiež koníčkom a neviete si 

bez nej predstaviť život. Predstavte si, že ktosi za 

vami príde a ponúkne vám postup v práci, alebo 

úplne novú prácu. Vtedy zostanete rozmýšľať, 

žiadate si čas na rozhodnutie a zvažujete všetky za 

aj proti. Niekedy býva také rozhodnutie veľmi 

bolestné. 

     V evanjeliu počúvame o dvoch bratoch o Petrovi a Ondrejovi. Aj oni 

mali prácu – boli rybármi. V rybolove s nimi spolupracovali iní dvaja 

bratia – Jakub a Ján. Bola to veľmi ťažká a namáhavá práca, ktorú však 

mali radi. Jedného dňa sa ale všetko zmenilo. Ježiš im ponúkol nové 

poslanie, novú „prácu“: Poďte za mnou a urobím z vás rybárov ľudí. 

     Všimli ste si, aká bola ich odpoveď? Oni hneď zanechali siete a išli 

za ním. Jakub a Ján ešte zanechali svojho otca Zebedeja na lodi              

s nádenníkmi a išli za ním. Je zaujímavé, že rybári sa nepýtajú Ježiša: 

Čo znamená, nasledovať ťa? Aké budeme mať povinnosti? Čo za to 

dostaneme? Ani nepovedali: Daj nám čas na rozmyslenie. Vyspíme sa 

na to a necháme si to rozležať v hlave. Musíme sa poradiť s rodinami a 

priateľmi. Ale ako konajú? Idú hneď, okamžite, v tej chvíli. Nevedeli, 

do čoho sa púšťajú, aká bude ich pracovná náplň, aký dosah bude mať 

ich rozhodnutie na ďalší život. Jedno ale vedeli celkom presne: Ježiš je 

ktosi, komu sa oplatí povedať ÁNO, on nie je obyčajný človek. Ján 

Krstiteľ, ich niekdajší učiteľ, povedal o Ježišovi, že je Božím 
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Baránkom, ktorý sníma hriechy sveta, krstí Duchom Svätým a je Božím 

Synom. Možno, keď odchádzali, zostali za nimi nechápavé pohľady 

otca, matky, manželky, detí, príbuzných... Zostali osirelé lode a siete. 

Na druhej strane treba povedať, že aj Ježiš veľmi dobre vedel, koho 

oslovuje a povoláva. Boli to síce jednoduchí ľudia, ale nepoznali 

špekulácie a výhovorky, ktorí sa rozhodovali rázne a bez zbytočných 

prieťahov. 

     Aj my sme Bohom povolaní. Povolal nás vo chvíli krstu. Každému z 

nás povedal: Ty si môj milovaný syn, milovaná dcéra, v tebe mám 

zaľúbenie. Pri sviatosti birmovania nám zoslal svojho Ducha, aby sme 

neohrozene a so zápalom pracovali na poli evanjelia. Čo to pre nás 

znamená? V obchodoch, v úradoch, v dielňach, v školách, v rodinách, 

skrátka všade, kde sa ocitneme, máme kráčať v Ježišových šľapajach. 

Pritom máme zostať tým, čím sme – manželom, manželkou, dieťaťom, 

matkou, otcom, robotníkom, lekárom… a pracovať pre Ježiša. Tak to 

bolo aj s apoštolmi, ktorí ostali rybármi, ale v inom zmysle slova – 

lovili ľudí pre nebeské kráľovstvo. Nevyžaduje sa od nás, aby sme 

odchádzali z domu, od rodiny, zo zamestnania a smerovali kamsi na 

púšť a do samoty. Práve naopak. Tam, kde žijeme, máme žiť 

láskyplným životom a s láskyplným srdcom, ako žil Ježiš. Žiť tak, 

akoby on žil na našom mieste.  

     Je vidieť na mne, že kráčam za Ježišom? Pracujem pre neho? Vidia 

to na mne ľudia, s ktorými prichádzam do kontaktu? Hovorím svojím 

životom, že som veriaci? 

     Mohli by sme aj my každý večer pokojne povedať: Dobrý Bože, 

skončil sa dnešný deň, skončila sa aj moja práca. Snažil som sa ju 

vylepšiť kresťanskou láskou. Tu je výsledok. Buď tebe chvála a 

neodopri mi nebo! 

     Pán aj nám hovorí: Poď za mnou! Aká bude moja odpoveď? 

Povedzme v tejto chvíli Pánovi: Pane, hoci som slabý a nehodný, túžim 

byť tvojím apoštolom, a to nielen slovom, ale predovšetkým celým 

svojím životom!                                                                 www.trojica.sk 

 
Spovedanie pred prvým piatkom:   
 

Haniska:  streda od 9:00 do 10:00 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 09:00 do 10:00 a od 16:30 do 18:00 h 

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

11:00 h. 

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



Poriadok bohoslužieb po 4. Nedeli v CO 

od 29.1. do 04.2. 2018 

Pondelok 

féria 

7:00 Kláštor 
Helena, Andrej, 

Imrich

29.1. 18:00 Bočiar 
Za ružencové 

spoločenstvo 

Utorok 

féria 

7:00 Haniska Mária Oravcová 

30.1. 18:00 Sokoľany 
Poďakovanie za 25 r. 

manželstva 

Streda Sv. Jána 

Bosca, kňaza 
18:00 Haniska 

Za ZIP rod. 

Papugovej 31.1. 

Štvrtok 
féria  7:00      Kláštor     

Ján, Mária, Imrich, 

Alžbeta1.2. 

Piatok Obetovanie 

Pána - za 

účasti detí 

18:00 Sokoľany 
Za ružencové 

spoločenstvo 

2.2. 18:00 Haniska 
Za ružencové 

spoločenstvo 

Sobota Sv. Blažeja, 

biskupa a 

mučeníka 

7:00 Haniska František

3.2. 7:45 Sokoľany †Ján Michaľák 

     

5. Nedeľa  v 

CO 

7:30 Haniska 
Poďakovanie Marty 

za 70 r. života 

Nedeľa  8:45 Sokoľany Jozef Kerekeš

4.2. 8:45 Bočiar 
Poďakovanie Jolany a 

Stanislava za 60 r. ž. 

  10:00 Haniska 
 Poďakovanie Reginy 

za 92 r. života              

Stretnutie prvoprijímajúcich z Bočiara a Sokoľan bude v utorok 

30.1. v Sokoľanoch. 
 

Pozývame súbencov, ktorí sa hodlajú v tomto roku sobášiť, aby sa 

ohlásili na Farskom úrade do 4. februára, aby sme mohli začať           

s prípravou. 
 

Poklona Sviatosti oltárnej bude v piatok v Haniske a                    

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



 

Poriadok bohoslužieb po  3. Nedeli po Nedeli v CO 

od 22.1. do 28.1. 2018 
 

Pondelok 

féria 

7:00 Kláštor Peter Dubovský

22.1. 18:00 Bočiar 
†Ondrej, Helena, 

Terézia Zeleňakovi 

Utorok 
féria 7:00 Haniska 

Za ZIP rod. 

Pástorovej  23.1. 

Streda 
Sv.Františka 

Saleského 

biskupa a 

uč. Cirkvi. 

17:00 Sokoľany 
František 

Kohlšovský

24.1. 18:00 Haniska †Jaroslav Hanzeľ 

Štvrtok Obrátenie 

sv. Pavla, 

apoštola, 

sviatok 

 7:00      Kláštor     Imrich Papuga
25.1. 

Piatok Sv.Timoteja 

 a Títa, 

biskupov, 

za účasti 

detí 

18:00 Sokoľany Imrich Hric, 1. výr.

26.1. 18:00 Haniska 
Milada a František 

Krajníkovi

Sobota Panny 

Márie v 

sobotu 

7:00 Haniska 
Imrich, Ján a 

Valéria27.1. 

    

4. Nedeľa  v 

CO 

7:30 Haniska Štefan Majoroš

Nedeľa  8:45 Sokoľany Jozef Kerekeš

28.1. 8:45 Bočiar Helena Bucková

  10:00 Haniska 
 Tomáš, František, 

Tomáš Liptákovi              
 

Stretnutie prvoprijímajúcich v Haniske bude v piatok 26.01. 
 

„Osobná svätosť každého jednotlivca dodáva krásu tvári Cirkvi, 

Kristovej nevesty, čím spôsobuje, že jej posolstvo môže súčasný svet 

ľahšie prijať.“ 
Ján Pavol II. 

 


