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4. adventná nedeľa. 

 
Prvé čítanie: Hľa, panna počne.  (Iz 7, 10-14)                                                                                                                                              
Žalm: Hľa, prichádza Pán, on je Kráľ slávy.        (Ž 24, 1-2. 3-4b. 5-6) 
Druhé čítanie: Ježiš Kristus, z Dávidovho rodu, Boží Syn.    (Rim 1, 1-7)                                                                                                      
Evanjelium: Ježiš sa narodí z Márie, zasnúbenej s Jozefom, Dávidovým 
synom.                                                                                  (Mt 1, 18-24)                                                                   
*****************************************************************  

 

Nenápadný svätý. 
 

     V živote človeka sú určité udalosti, ktoré ho potešia, zdvihnú mu 

náladu a dodajú mu do ďalšieho života nový elán a radosť. Ale sú aj 

také udalosti, ktoré nám doslova vyrazia dych a my sa pýtame, či je 

to možné a ako je to možné, že sa vôbec čosi také stalo. 

Aj Jozef zažil šokujúcu správu. Zistil, že jeho snúbenica je v 

požehnanom stave a on dobre vedel, že nie je otcom dieťaťa. 

     V tých dobách novomanželia nebývali hneď po uzavretí 

manželstva spolu. Dialo sa tak až po určitom čase – po svadbe. Skôr 

však, ako sa svadba uskutočnila, Jozef zistil, že Mária čaká dieťa. V 

takomto prípade Zákon povoľoval dve možnosti: mohol Márii 

vystaviť pred dvomi svedkami prepúšťaciu listinu a tak zrušiť 

manželskú zmluvu, alebo sa mohol uraziť, udať Máriu k súdu, ktorý 

by ju obvinil z manželskej nevery a podľa Zákona by ju dal 

ukameňovať. Vieme, že Jozef zareagoval spravodlivo a neublížil ani 

Márii, ani Zákonu. Zamýšľal ju tajne prepustiť, a tak jej umožniť, 

aby mohla žiť s mužom, s ktorým, podľa neho, čakala dieťa. Tu však 

zasahuje Boh a cez nebeského posla mu oznamuje, že z Božieho 

rozhodnutia sa má pred Zákonom stať otcom dieťaťa, ktoré sa bez 

jeho pričinenia počalo v Márii, a keď sa narodí, dá mu meno, ktoré 

mu vybral jeho pravý Otec. 

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


     Čo nám chce povedať svätý Jozef na prahu Vianoc? 

Máme svoj život prežívať v tichosti. Jozef je nenápadným svätým, 

ktorý nám nezanechal ani jedno slovo a je obrazom jednoduchých 

veriacich, ktorí plnia naše kostoly nielen v nedeľu, ale aj v pracovný 

deň. Posilňujú sa Božou láskou a nosia ju do škôl, na pracoviská, do 

domácností. Sotvakto o nich vie, dokáže oceniť ich úmysel a 

námahu, málokto im vysloví vďaku. Vie však o nich Boh, a to je 

podstatné. Pre neho sú poslední prvými a prví poslednými. 

          Jozef je príkladom veriaceho človeka ako jednotlivca aj ako 

člena Cirkvi. 

     Ako zaťažko padne podrobiť sa veriacemu, jedno či ide o kňaza 

alebo laika, Božím vnuknutiam prostredníctvom Cirkvi! Jozef uveril 

snu, my často neveríme pápežovi, biskupovi, ani učeniu Cirkvi! 

     Napokon si zhrňme, čo nám chce povedať svätý Jozef na prahu 

Vianoc: Máme prežívať život v tichosti, poslúchať Boha, spoľahnúť 

sa naň a hľadať vždy jeho vôľu. Treba nám stať sa dobrými 

veriacimi – živými údmi na strome Cirkvi. Ak to dodržíme, Ježiš sa 

v nás narodí a bude mať v nás trvalý príbytok.               www.trojica.sk 

 
 

 
 

Nech Vás dary Božej milosti po celý rok chránia,  
Nech Vám Boh dá šťastia, radosti a hojnosť 

požehnania. 
 

Milostiplné, pokojné vianočné sviatky a požehnaný 
Nový Rok. 

http://www.trojica.sk/


Poriadok bohoslužieb po 1. Nedeli po NP 

od 30.12. do 5.1. 2020 

Pondelok 6. Deň v 

oktáve Nar. 

Pána               
7:00 Kláštor Mária Vaňová

30.12. 

Utorok 7. Deň v 

oktáve 

Narodenia 

Pána 

15:00 Bočiar Za ružencové spol. 

31.12. 16:30 Sokoľany 
†Regina Čerkalová, 

1. výr. 

  16:30 Haniska †František Talpaš 

  
Slávnosť 

Panny Márie 

Bohorodičky 

7:30 Haniska Štefan Seman

Streda 8:45 Sokoľany Za ZIP pre Katarínu 

1.1.2020 8:45 Bočiar †Imrich Čonka 

  10:00 Haniska Za požeh. farnosti 

Štvrtok 
Sv. Bazila 

Veľkého a 

Gregora 

Nazianzského 

 7:00      Kláštor     
Vincent a Mária 

Velesovi
2.1. 

Piatok Najsvätejšieho 

mena Ježiš 

18:00 Sokoľany Za ružencové spol. 

3.1. 18:00 Haniska Za ružencové spol. 

Sobota 
féria 

7:00 Haniska 
Magdaléna 

Semanová

4.1. 7:45 Sokoľany †Agnesa Semanová 

     

2. Nedeľa po 

NP 

7:30 Haniska Regina Oravcová

Nedeľa  8:45 Sokoľany 
Za ZIP rod. 

Beregszasziovej 

5.1. 8:45 Bočiar 
Za ZIP Alžbety s 

rodinou 

  10:00 Haniska  Anna Paholková              

 

Pozývame do Sokolian na jasličkovú pobožnosť, ktorá bude v 

nedeľu  05.01. o 15.00h. 

 

Zbierka na kostol činila:  Haniska - 491€.-; Sokoľany - 215€.-; 

Bočiar - 123€.-; 

 

Z pohrebu Agnesy Semanovej ste darovali na kostol 85€ a BZ-ma  

na kostol v Sokoľanoch 50 €. 



Poriadok bohoslužieb po 4. Adventnej nedeli 

od 23.12. do 29.12. 2019 

Pondelok 
féria 7:00 Kláštor Štefan a Barbora

23.12. 

Utorok 
Vigília 

Narodenia 

Pána 

22:45 Bočiar  Za ZIP Anny

24.12. 0:00 Sokoľany 
†Ján, Mária, Michal 

a Zuzana 

  0:00 Haniska 
Za pútnikov z 

Medžugoria 

  

Narodenie 

Pána, v deň 

slávnosti 

7:30 Haniska Za ZIP Agnesy s rodinou 

Streda 8:45 Sokoľany †František Kondaš 

25.12. 8:45 Bočiar 
†Štefan a Mária 

Spišákovi 

  10:00 Haniska Za požeh. farnosti 

  
Sv. Štefana, 

prvého 

mučeníka, 

sviatok  

 7:30      Haniska Magdaléna Semanová

Štvrtok 8:45 Sokoľany †Silvia a Ivan Suškovi 

26.12. 8:45 Bočiar †Ján Belý 

  10:00 Haniska 
†Tomáš, František, 

Tomáš Liptákovi 

Piatok Sv. Jána, 

apoštola a 

evanj., sviatok 

18:00 Sokoľany Ondrej, Mária, Juraj

27.12. 18:00 Haniska František Sabo

Sobota 
Sv. 

Neviniatok, 

mučeníkov, 

sviatok 

7:00 Haniska 
Za pútnikov v 

Gaboltove 

28.12. 7:45 Sokoľany 
†Juraj, Margita, 

Juraj, Júlia 

     
1. Nedeľa po 

narodení 

Pána, Svätej 

Rodiny 

7:30 Haniska 
Poďak. Vladimíra za 

50 r. života 

Nedeľa  8:45 Sokoľany 
Michal a Mária 

Benešovi

29.12. 8:45 Bočiar 
Mária a Juraj 

Plichtovi

  10:00 Haniska   Ladislav Dulovič           
 

25.12. na sviatok Narodenia Pána, koledníci Dobrej noviny navštívia 

naše príbytky, preto prosíme nechať otvorenú bránku, kto ich pozýva 

na návštevu. 
 

Na sviatok sv. rodiny 29.12. bude mimoriadna zbierka pre 

rodiny postihnuté výbuchom plynu v Prešove. 


