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4. nedeľa v Cezročnom období 
 

Prvé čítanie: Ustanovil som ťa za proroka národom.     (Jer 1, 4-5. 17-19)                                                                                                                                              

Žalm: Moje ústa, Pane, budú hlásať tvoju spásu.     
                                                                       (Ž 71, 1-2. 3-4a. 5-6b. 15ab+17) 

Druhé čítanie: Láska nikdy nezanikne.                (1 Kor 12, 31 – 13, 13)                                                                                                      
Evanjelium: Ježiš, podobne ako Eliáš a Elizeus, nebol poslaný len 
k Židom.                                                                               (Lk 4, 21-30)                                                                   
*****************************************************************  

 

Služba a Láska.  
 

     Bratia a sestry! Ľudia od ľudí často očakávajú prejavy lásky a 

rôzne služby. Berieme to ako samozrejmú vec, že iní nám musia 

pomáhať a dokonca nás musia mať radi. Lenže, keď to očakávame 

od nich, tak aj my máme prejavovať voči nim lásku a ochotu. Presne 

v duchu Ježišových slov: Čo chceš aby tebe robili iní, rob im aj ty! 

     Ježiš sa nám v dnešnom Evanjeliu predstavuje ako ten, ktorý 

prišiel, aby všetkým ľuďom preukázal službu a lásku, aby on sám žil 

tak, ako neskôr žiadal od iných. 

     Všimnime si teraz, ako Ježiš túto lásku a službu uskutočňoval. Na 

svojich cestách Galileou samozrejme nevynechal rodný Nazaret. 

Pokladal si za povinnosť aj doma sa predstaviť cez lásku a službu, 

veď všade kam prišiel, konal iba dobro. Tak chcel robiť aj doma, ale 

vidíme, že domáci ho neprijali. Nepáčilo sa im, že sa predstavuje ako 

Mesiáš. Hoci všetci dobre vedeli o udalostiach pri Jordáne, o zázraku 

v Káne aj o tom, že cestou mnohých uzdravil, vzkriesil mŕtvych, 

očistil malomocných, odpustil hriešnym. To boli veľmi vážne 

dôvody, aby mu mohli uveriť, že je naozaj Mesiáš. Práve naopak – 

pre jeho otvorenosť, láskavosť, pre službu ktorú im preukázal, ho 

vyhnali za mesto a chceli ho hodiť do priepasti. 

     Bratia a sestry, nielen naše city, ale aj náš rozum sa musí 

pozastaviť nad touto ľudskou tvrdosťou. Nad zlobou ľudského srdca, 

ktoré nie je schopné prijať Ježišovu lásku a službu. Prečo tomu tak 

bolo? Ľud totiž čakal iného Mesiáša– Mesiáša politika, Mesiáša 
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bojovníka. Ten, ktorý stojí pred nimi, sa vymyká z ich predstáv. On 

prišiel slúžiť, oslobodzovať, liečiť. Oni čakali Mesiáša v skvostnom 

rúchu podľa najnovšej módy, hrdinu, obklopeného vojskom. Ježiš- 

Mesiáš je skromný a jednoduchý, má všedný zovňajšok. Nechápali, 

že tento obyčajný človek, navyše z ich stredu, je predpovedaný 

prorokmi. Až neskôr to pochopili, viete kedy? Na zelený štvrtok, 

veľký piatok, vo veľkonočné ráno. Vtedy, keď sa naplno zjavila 

vznešenosť Ježišovej lásky a služby. 

     Láska a služba sa očakáva aj od nás. Aj my máme prispievať k 

šíreniu dobra vo svete. Tých možnosti ako to urobiť je veľmi veľa, 

ale vždy musia mať ten správny úmysel – chcem to robiť z lásky. 

Láska sa prejavuje službou a je kráľovnou cností. Miernosť, 

šľachetnosť, krása, spravodlivosť chce, aby sme každému dali to, čo 

je jeho. Ale láska nám prikazuje, aby sme dali každému to, čo je 

naše, čo je moje, a práve v tom spočíva naša životná náplň, aby sme 

slúžili a milovali, presne podľa spomínaného Ježišovho výroku. On 

tiež hovorí: Čokoľvek urobíte jednému z mojich najbližších, mne 

urobíte! Prosme, aby sme sa naučili pristupovať k ľudom cez službu 

a lásku.                                                                       www.trojica.sk 

 

 

Pospájaj 

číslice 

a povec 

čo je na 

obrázku. 
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Poriadok bohoslužieb po 5. Nedeli v CO 

od 11.2. do 17.2. 2019 

 

Pondelok Preblahoslavenej 

Panny Márie 

Lurdskej 

7:00 Kláštor Ondrej Sedlák

11.2. 18:00 Bočiar †Regina Čerkalová 

Utorok 
féria 7:00 Haniska  Štefan Lipták

12.2. 

Streda 
féria 

17:00 Sokoľany 
Ján, Mária, 

Michal, Zuzana

13.2. 18:00 Haniska †František a Mária 

Štvrtok 
féria  7:00      Kláštor     

Margita a Imrich 

Juhásovi14.2. 

Piatok 
féria 

18:00 Sokoľany 
Poďakovanie Pavla 

za 80 r. života 

15.2. 18:00 Haniska Štefan Varga

Sobota Panny Márie v 

sobotu 
7:00 Haniska Mária Kováčová

16.2. 

     

6. Nedeľa v CO 

7:30 Haniska 
František 

Palenčár st.

Nedeľa  8:45 Sokoľany František

17.2. 8:45 Bočiar 
Štefan, Helena, 

Ondrej a Mária

  10:00 Haniska 
 Za ZIB pomoc v 

rodine              

 

Na budúci týždeň budeme mať zbierku na potreby našich kostolov. 

 

Prvá náuka snúbencov bude v stredu 13. o 19:00h. a v sobotu o 

10:00h. na farskom úrade. 
 

 

Nohami kráčajte po zemi, ale srdcom buďte v nebi.  
(sv.Don Bosco) 



Poriadok bohoslužieb po 4. Nedeli v CO 

od 4.2. do 10.2. 2019 

 

Pondelok 

féria 

7:00 Kláštor Mariena

4.2. 18:00 Bočiar 
†Štefan, Mária, Ján 

Spišákovi 

Utorok Sv. Agáty, 

panny a 

mučeníce 
7:00 Haniska 

 Miroslav, Viktor a 

Magdaléna5.2. 

Streda Sv. Pavla 

Mikiho a 

spol. 

mučeníkov 

17:00 Sokoľany František Matis

6.2. 18:00 Haniska 
†Imrich a Mária 

Oravcovi 

Štvrtok 
féria  7:00      Kláštor     

Poďakovanie 

Kataríny za 88 r. 

života 7.2. 

Piatok 
féria 

17:00 Sokoľany Milan Tóth

8.2. 18:00 Haniska Alžbeta Basalová

Sobota Panny Márie 

v sobotu 
7:00 Haniska 

Eva a Štefan 

Majorošovi9.2. 

     

5. Nedeľa v 

CO 

7:30 Haniska Juraj Papuga

Nedeľa  8:45 Sokoľany Imrich Janke

10.2. 8:45 Bočiar 
Za požehnanie 

farnosti 

  10:00 Haniska 
 Za dary D. Sv. pre 

rod. Semanovu              

 

Sretnutie prvoprijímajúcich bude v stredu v Sokoľanoch a          

v piatok v Haniske. 

 

„Bez bolesti by človek nepoznal radosť.“  
John Green 1977  

 


