
Číslo 18                           26. apríl                     Týždenník 

Založené v roku 2002   ročník 19         www.haniska.rimkat.sk 
 

3. veľkonočná nedeľa 
 

Prvé čítanie: Smrť ho nemohla držať vo svojej moci     (Sk 2, 14. 22b-33)                                                                                                                                              
Žalm: Ukáž mi, Pane, cestu život                (Ž 16, 1-2a+5. 7-8. 9-10. 11)   
Druhé čítanie: Vykúpení ste drahou krvou Krista, bezúhonného a 
nepoškvrneného Baránka                                                  (1 Pt 1, 17-21)                                                                                                      
Evanjelium: Spoznali ho pri lámaní chleba                        (Lk 24, 13-35)                                                                   
*****************************************************************  

 

Nebeský Otče, 

v Tvojich rukách sú naše dni aj roky. 

V Tvojich rukách je celý veľký svet i náš malý život.... 

 

Ak nám chystáš dobré dni, 

daj, aby sme ich prijímali vďačne. 

 

Ak sú pre nás pripravené ťažké dni, 

posilni nás, aby sme ich prijímali trpezlivo. 

Keď si nebudeme vedieť rady, 

stoj pri nás, aby sme aspoň na krok 

dovideli dopredu. 

Pomôž nám, aby sme neklesli na mysli, 

ale aby sme boli ľuďmi nádeje. 

 

Zmiluj sa, Pane, nad nami. 

Veríme, že nás neopustíš 

a že budeme skrytí v Tvojej láske v čase i vo večnosti. 

Amen. 

 

Panna Mária, ktorá bola pod krížom tichou svedkyňou vykupiteľskej smrti 

Pána Ježiša a duchovne sa zúčastnila na jeho utrpení, nech sa prihovára za 

nás všetkých a nech nás urobí odvážnymi apoštolmi evanjelia a 

ohlasovateľmi pravdy v každej situácii. 

(sv. Ján Pavol II.) 
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Poriadok bohoslužieb po 3. Veľkonočnej nedeli  

od 27.4. do 3.5. 2020 

Pondelok 

féria 

  Kláštor František Sabo

    Košice †Imrich Piroško 

27.4.   Košice 
†Za ružencové 

spoločenstvo  

Utorok 

féria 

  Kláštor  Mariena

    Košice †Pavel Majoroš 

28.4.   Košice †Margita Zajacová 

Streda Sv. Kataríny 

Sienskej, panny a 

uč. Cirkvi, 

patrónky Európy 

  Kláštor 
 Margita a Michal 

Čarni

    Košice †Ivan a Silvia Suškovi 

29.4.   Košice 
†Ján, Juraj a Katarína 

Lebeňakovi 

Štvrtok 

féria 

   Kláštor     František Talpáš

    Košice †Oľga Vargová 

30.4.   Košice †František Tkač 

Piatok 

Sv. Jozefa, 

robotníka 

  Kláštor 
Za ružencové 

spoločenstvo 

    Košice 
Za ružencové 

spoločenstvo 

1.5.   Košice František Seman

Sobota 
Sv. Atanáza, 

biskupa a učiteľa 

Cirkvi 

  Kláštor †Regina Oravcová 

    Košice 
† Mária a Ondrej Beli 

ml. 

2.5.   Košice † Imrich Čonka 

Nedeľa     4. Veľkonočná 

nedeľa  /Dobrého 

Pastiera/  

  Kláštor 
Anna a Jozef 

Zajacovi

    Košice †Mária Vaňová 

3.5.    Košice  Mária Ivanová

 

Dátum prvého sv. prijímania a birmovky sa zatiaľ prekladajú, 

kým sa nepovolia sv. omše a zhromažďovanie osôb. Po uvoľnení 

Vás budeme informovať. 

 


