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2. Veľkonočná nedeľa.  
 

Prvé čítanie: Pribúdalo veriacich Pánovi; veľké množstvo mužov a žien. 
                                                                                             (Sk 5, 12-16)                                                                                                                                              

Žalm: Oslavujme Pána, lebo je dobrý, lebo jeho milosrdenstvo 
trvá naveky.                                                    (Ž 118, 2-4. 22-24. 25-27a) 
Druhé čítanie: Bol som mŕtvy, a hľa, žijem na veky vekov.       
                                                                        (Zjv 1, 9-11a. 12-13. 17-19)                                                                                                      
Evanjelium: O osem dní prišiel Ježiš.                                   (Jn 20, 19-31)                                                                   
*****************************************************************  

 

 

Nebuď neveriaci, ale veriaci... 
 

     Sú veci a javy o existencii alebo 

pôvode ktorých nik nepochybuje, lebo sú 

dokonale prebádané a prijímame ich 

automaticky. Deti sa o nich učia v škole, a 

nik z nich nepochybuje napr. o prítomnosti 

elektriny, o účinkoch svetla, tepla, o 

prírodných zákonoch alebo chemických 

reakciách. My, veriaci, o skutočnosti Ježišovho zmŕtvychvstania tiež 

nemáme najmenších pochýb, lebo je dokonale dosvedčené a čo je 

zaujímavé, práve neverou jeho najbližších. 

     Ženy sa hneď na úsvite ponáhľali k hrobu, aby sa podľa zvyku 

postarali o mŕtveho, keďže v sobotu im to nepovoľoval Mojžišov 

zákon. Neverili anjelom, že vstal, a keď túto novinu zvestovali 

apoštolom, tí tiež krútili hlavami. Peter s Jánom sa rozbehli k hrobu 

a veľmi dlho im trvalo, kým uverili. Aj Emauzskí učeníci, hoci 

počuli, že Ježiš vstal zmŕtvych, neverili a útekom z Jeruzalema si 

chceli zachrániť krk. Vrcholom tých, ktorí neverili, je Tomáš. 

Neveril nikomu. Ani Petrovi, ani Jánovi, ani ženám, ani ostatným 

apoštolom a dával si podmienku, ktorá doslova mohla Ježiša 

provokovať: Ak neuvidím na jeho rukách stopy po klincoch a 

nevložím svoj prst do rán po klincoch a nevložím svoju ruku do jeho 
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boku, neuverím. Ježiš jeho podmienku splnil, čoho svedectvom je 

dnešné evanjelium. Hneď po pozdrave sa obracia na Tomáša a vyzve 

ho: Vlož sem prst a pozri moje ruky! Vystri ruku a vlož ju do môjho 

boku! A nebuď neveriaci, ale veriaci! Tomáš to urobí a padá na 

kolená. 

     Nás, ktorí počúvame tento príbeh, môže napadnúť myšlienka: 

Prečo Tomáš, ale aj ostatní apoštoli, tak ťažko uverili? Veď Ježiš 

jasne predpovedal svoju smrť a zmŕtvychvstanie? Na ich neveru 

však bolo viacero dôvodov. 

     Jeden z nich bol asi ten, že sa tu udialo čosi nepochopiteľné, 

nemysliteľné, čosi čo je v rozpore so zákonmi prírody. Veď bolo 

niekedy počuť, aby niekto z vlastnej sily opustil hrob a ukázal sa 

živý?! Tento dôvod na neveru koniec-koncov trvá až dodnes. Buďme 

úprimní, že aj pre mnohých dnešných ľudí nie je jednoduché uveriť   

a prijať skutočnosť o Pánovom zmŕtvychvstaní. 

     Ďalší dôvod pochybností apoštolov mohol byť taký, že udalosti 

od Getsemanskej záhrady až po prázdny hrob neboli v súlade so 

židovskými predstavami o Mesiášovi. Apoštoli predsa boli Židia a 

nepredstavovali si, že Mesiáš bude trpieť a už vôbec nie, že Ježiš 

spomínal aj ich utrpenie. To im naháňalo strach. Iste sa teda 

nečudujeme, že títo ľudia na čele s Tomášom uverili až vtedy, keď 

boli konkrétnymi dôkazmi presvedčení, že Ježiš naozaj žije. Svojou 

neverou ale spravili veľkú službu nám. Ježišovmu zmŕtvychvstaniu 

môžeme pokojne veriť. Je to skutočnosť dokonale prebádaná 

Ježišovými učeníkmi a ľuďmi žijúcimi v jeho blízkosti. Oni vlastne 

svojou neverou posilňujú našu vieru. 

     Sú veci, ktoré sme nikdy nevideli, ale nie je dôvod v ne neveriť. 

Nevidíme ani zmŕtvychvstalého Krista, ale apoštoli, a najmä Tomáš, 

dávajú nám takú istotu, že nie je dôvod im neveriť. Upevňujme svoju 

vieru, prehlbujme ju a tým najlepšie potvrdíme, že len viera 

podložená skutkami je živá.                                         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 3. Veľkonočnej nedeli 

od 6.5. do 12.5. 2019 

 

Pondelok 

féria 

7:00 Kláštor Imrich Kačmárik

6.5. 18:00 Bočiar 
†Mária a Ondrej Beli 

ml. 

Utorok 
féria 7:00 Haniska 

Za Božiu pomoc a 

dary Ducha Sv.  7.5. 

Streda 

féria 

17:00 Sokoľany 
Štefan a Margita 

Lackovi

8.5. 18:00 Haniska 
†Regina a Ondrej 

Miklošovi 

Štvrtok 
féria  7:00      Kláštor     Juraj Papuga

9.5. 

Piatok 

féria 

18:00 Sokoľany 
Poďakovanie Terézie 

za 60 r. života 

10.5. 18:00 Haniska 
Za ZIB pomoc pre 

rodinu 

Sobota 
féria 

7:00 Haniska Helena Horváthová

11.5. 7:45 Sokoľany K úcte Ducha Svätého 

     

4. Veľkonočná 

nedeľa  

7:30 Haniska Marta Vašková

Nedeľa  8:45 Sokoľany 
Za ZIP  rod. 

Beregszasziovej 

12.5. 8:45 Bočiar František Spišak

  10:00 Haniska 
   Helena a Andrej 

Kováčovi            

 

Na budúci týždeň budeme mať zbierku na seminár. 

 

Sviatosť manželstva chcú prijať: 

Matej Gontkovič /Barca/ a Mgr. Katarína Čonková /Haniska/ 

ohlasujú sa 1.x. 

 



Poriadok bohoslužieb po 2. Veľkonočnej nedeli 

od 29.4. do 5.5. 2019 

Pondelok 
Sv. Kataríny 

Sienskej, 

panny a uč. 

Cirkvi 

7:00 Kláštor 
Michal a Margita 

Čarni

29.4. 18:00 Bočiar 
Za ružencové 

spoločenstvo 

Utorok 
féria 

7:00 Haniska 
Roman a Ľuboš 

Čarni 

30.4. 18:00 Sokoľany †Renáta Gergelyová 

Streda Sv. Jozefa 

robotníka 
18:00 Haniska †Terézia a Ondrej 

1.5. 

Štvrtok Sv. Atanáza, 

biskupa a 

učiteľa Cirkvi 
 7:00      Kláštor     

Poďakovanie Márie 

za 50 r. života 2.5. 

Piatok 
Sv. Filipa a 

Jakuba, 

apoštolov, 

sviatok 

18:00 Sokoľany Za ružencové spol. 

3.5. 18:00 Haniska Za ružencové spol. 

Sobota Sv. Floriána, 

mučeníka 

7:00 Haniska Za ZIP pre jubilanta 

4.5. 15:30 Sokoľany Za novomanželov 

     

3. 

Veľkonočná 

nedeľa  

7:30 Haniska 
Poďakovanie Tomáša 

za 40 r. života 

Nedeľa  8:45 Sokoľany Za prvoprijímajúcich 

5.5. 8:45 Bočiar 
Poďakovanie za 50 r. 

manželstva 

  10:30 Haniska  Za prvoprijímajúcich              
 

Sviatosť manželstva chcú prijať: 

Ing. Jozef Komenský /Košice/ a Laura Eliašová /Sokoľany/ ohlasujú 

sa 3.x. 

Poklona Sviatosti oltárnej bude v piatok v Haniske                        

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

 

Stretnutie prvoprijímajúcich bude v utorok 30.4. v Sokoľanoch a      

v piatok 3.5. v Haniske. Prvá svätá spoveď bude v sobotu                  

v Sokoľanoch o 9:00h. a v Haniske o 10:00h. Rodičia a krstní rodičia 

príďte v priebehu týždňa. 


