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6. Veľkonočná nedeľa.  
 

Prvé čítanie: Duch Svätý a my sme usúdili, že nebudeme na vás klásť 
nijaké iné bremeno okrem toho nevyhnutného.            (Sk 15, 1-2. 22-29)                                                                                                                                              
Žalm: Velebte Pána, všetky národy.                          (Ž 67, 2-3. 5. 6+8) 
Druhé čítanie: Ukázal mi sväté mesto, ako zostupuje z neba.                                                                              
                                                                                (Zjv 21, 10-14. 22-23)                                                                                                      
Evanjelium: Duch Svätý vám pripomenie všetko, čo som vám povedal. 
                                                                                            (Jn 14, 23-29)                                                                   
*****************************************************************  

 

Blahoslavení tí, čo šíria pokoj. 
 

 

     Niektoré otázky života sú nadčasové, lebo vždy zostanú nanajvýš 

aktuálne a je rozumné o nich hovoriť. Patrí k nim pokoj. Prajeme ho 

druhým a prajeme ho aj sebe. Vieme, že len v pokoji dokážeme 

tvorivo pracovať. Ale pokoj, o ktorom hovoríme, je pochopiteľný 

naším rozumom. Ľudstvo sa snaží o pokoj zbraní, o pokoj pri práci, 

o pokoj od zlých ľudí. 

     Ježiš v dnešnom evanjeliu hovorí o inom pokoji. O pokoji, ktorý 

nám nedáva svet, ale ktorý nám dáva On sám. Aký je rozdiel medzi 

pokojom sveta a pokojom Krista. Svätý Filip Neri raz oslovil svojho 

žiaka: „Už si sa rozhodol čím budeš?“ „Advokátom!“ – znela 

odpoveď. „A potom?“ „Zriadim si kanceláriu.“ „A potom?“ „Potom 

sa ožením a získam si dobré meno i majetok.“ „A potom?“ „Potom si 

budem úspešne užívať starobu.“ „A potom?“ Mládenec zostal ticho, 

lebo ďalej nevedel odpovedať. 

     Až potiaľto, po smrť, siaha pokoj sveta! Áno, zháňame sa po 

peniazoch, ukladáme ich do bánk a myslíme si, že keď ich bude 

dostatok, budeme spokojní. Vyhľadávame najrozmanitejšie pôžitky, 

radovánky, mravnú neviazanosť, hriech a myslíme si, že čím viacej 

pôžitkov si doprajeme, tým budeme spokojnejší. Lenže to je omyl! 

Kto má peniaze, nikdy ich nebude mať dosť a čo sa týka ľudských 

pôžitkov, tie síce uspokoja naše zmysly, ale iba nakrátko. Človek 

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


túži mať stále viac. Pekne sa o tom píše i vo Svätom písme, že 

hriešnici nebudú mať pokoj a ich cesta skončí zle. 

 

    Aký je pokoj, ktorý ponúka Kristus? Je to pokoj čistého svedomia, 

pokoj čistých rúk. Pokoj Božích detí, ktoré Otec nikdy nedovolí 

skúšať nad ich sily. Kristus nám ponúka tento pokoj a zároveň nás 

vyzýva, aby sme boli strojcami tohto pokoja. Čo to znamená? Máme 

prehlbovať Kristovu lásku, pravdu, milosrdenstvo. Máme bojovať 

proti hriechu v nás, proti nespravodlivosti a neporiadku okolo nás. 

Pápeža Jána XXIII. nazývali „pápežom pokoja“. Všimnime si, čo on 

hovorí o pokoji: „Žijeme v spoločenstve ľudí s protichodnými 

názormi a povahami. Preto je pokoj spomedzi všetkých kladných 

vecí najdôležitejší a najvzácnejší. 

     Vnášať pokoj medzi ľudí znamená uhasiť ohne sváru, vypnúť 

napätie, mierniť nervozitu, tlmiť nárazy pováh, nedramatizovať 

situácie. Ježiš to od nás – odo mňa – očakáva. Veď mu to sľubujeme 

pri každej modlitbe Otčenáša – ako i my odpúšťame svojim 

vinníkom… Robím to? Viem odpúšťať? Dokážem nevyvolávať 

nenávistné reťazové reakcie? Dokážem nebyť ironický? Viem urobiť 

prvý krok k zmiereniu, a to aj vtedy, keď som nevinný, keď sa cítim 

byť oprávnene urazený? Dokážem byť strojcom Kristovho 

pokoja?     Takýto máme byť aj my. Snažme sa o to aj v 

nastávajúcom týždni. Vyhýbajme sa hriechu, a tak sa napĺňajme 

Kristovým pokojom. Staňme sa aj jeho strojcami vo svojom 

prostredí. Aká je za to odmena? Blahoslavení tí, čo šíria pokoj, lebo 

ich budú volať Božími synmi.                                   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 7. Veľkonočnej nedeli 

od 3.6. do 9.6. 2019 

 

Pondelok 
Sv. Karola 

Lwangu a 

spoloč. 

mučeníkov  

7:00 Kláštor Alžbeta Semanová

3.6. 18:00 Bočiar 
Za ružencové 

spoločenstvo 

Utorok 

féria 7:00 Haniska Za ZIP  pre Máriu  
4.6. 

Streda Sv. Bonifáca, 

biskupa a 

mučeníka 
18:00 Haniska †Anastázia Gutová 

5.6. 

Štvrtok 
Sv. Norberta, 

biskupa 

 7:00      Kláštor     Mariena

6.6. 18:00 Sokoľany 
Za ZIP rod. Lackovej 

a Potemriovej 

Piatok 

féria 

18:00 Sokoľany 
Za ružencové 

spoločenstvo 

7.6. 18:00 Haniska 
Za ružencové 

spoločenstvo 

Sobota 

féria 7:00 Haniska Alžbeta Basalová
8.6. 

     

Zoslanie 

Ducha 

Svätého, 

slávnosť  

7:30 Haniska 
Štefan a Helena 

Sabovi

Nedeľa  8:45 Sokoľany 
František a Margita 

Jankeovi

9.6. 8:45 Bočiar 
Poďak. Reginy a 

Jána za 50r. Manž. 

  10:00 Haniska    Imrich Mikloš            
 

Sviatosť manželstva chcú prijať: 

Ing. Ondrej Seman /Haniska/ a Mgr. Nikoleta Hrinová /Zbudské 

Dlhé/ ohlasujú sa 1.x. 
 

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 6. Veľkonočnej nedeli 

od 27.5. do 2.6. 2019 

Pondelok 
féria 

7:00 Kláštor Agnesa Zajacová

27.5. 18:00 Bočiar †Regina Čerkalová 

Utorok 
féria 7:00 Haniska  Mariena

28.5. 

Streda 

féria 

17:00 Sokoľany 
Štefan, Tomáš, 

Agnesa, Tomáš 

29.5. 18:00 Haniska 
Za ZIB pomoc pre 

rodinu 

  

Nanebovstúpenie 

Pána, slávnosť 

 7:00      Kláštor     Margita Vattaiová

Štvrtok 17:00 Bočiar 
†Imrich, Helena, 

Imrich 

30.5. 18:00 Sokoľany 
†František a 

Regina Semanovi 

  18:00 Haniska Za požeh. farnosti 

Piatok 
féria 

18:00 Sokoľany 
Poďakovanie Márie 

za 80 r. života 

31.5. 18:00 Haniska Alžbeta Barcalová

Sobota 
Sv. Justína, 

mučeníka 

7:00 Haniska Imrich Kačmárik

1.6. 7:45 Sokoľany 
†František Matis, 

1. výr. 

     

7. Veľkonočná 

nedeľa  

7:30 Haniska 
František, Tomáš, 

Alžbeta Kundrák

Nedeľa  8:45 Sokoľany 
Poďakovanie 

Malvíny za 50 r. 

života 

2.6. 8:45 Bočiar 
Jozef a Helena 

Buckovi

  10:00 Haniska 
 Poďakovanie Jany 

za 50 r. života              

Zbierka na kostol činila:  Haniska - 396.-€;  Sokoľany - 267.-€;   

Bočiar - 67.-€; 
 

Záujemcovia o púť do Medjugorja 5. až 10. augusta /doprava, 

ubytovanie, polpenzia, poistenie, jednodňový pobyt pri mori/ v cene 

200 EUR nech sa do konca júna nahlásia v sakrestii s osobnými 

dátami a zálohou 50.- EUR. 


