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5. veľkonočná nedeľa 
 

Prvé čítanie: Vyvolili si sedem mužov plných Ducha Svätého (Sk 6, 1-7)                                                                                                                                              
Žalm: Tvoje milosrdenstvo, Pane, nech je nad nami, ako dúfame  
           v teba.                                                        (Ž 33, 1-2. 4-5. 18-19) 
Druhé čítanie: Dajte sa vbudovať ako živé kamene do duchovného  
                       domu                                                           (1 Pt 2, 4-9)                                                                                                      
Evanjelium: Ja som cesta, pravda a život                             (Jn 14, 1-12)                                                                   
*****************************************************************  

Pravda o živote 
      Skúsme si dnešný deň lepšie všimnúť dve dôležité pravdy o živote,  

o ktorých veľmi dobre vieme, ale bránime sa ich prijať. Sú to dve 

skutočnosti previazané jedna s druhou. Tá prvá sa týka dôležitosti skúšok, 

námahy, choroby alebo momentov, keď sa cítime takpovediac “pod psa”. 

Tá druhá sa dotýka našej reakcie zoči voči týmto skutočnostiam. Teda 

ľudskému postoju odmietnutia životnej pravdy, že potrebujeme pomoc 

zvlášť v týchto situáciach. 

     Ježiš túto - pre mnohých - nepríjemnú pravdu o živote vysvetľuje 

obrazom veľmi dobre známym pre každého vinohradníka. Aby vinič 

priniesol úrodu, je potrebné ho v pravý čas poriadne prerezať. Pohľad  

 na túto činnosť sa zdá na prvý pohľad drastický. Je však nutná, aby všetka 

energia a výživa smerovala do výhonku, ktorý prinesie v budúcnosti úrodu. 

Aby spoločnosť i jednotlivec prinášali úrodu je potrebné v pravý čas urobiť 

“prerezanie”. To, čo sa na prvý pohľad zdá nepríjemné a bolestné, sa stáva 

požehnaním. Ide o formáciu človeka. Upriamenie jeho pohľadu i jeho 

energie na to, čo je podstatné. Aby tak svojou činnosťou prinášal 

požehnanie. Je to nutná činnosť, voči ktorej sa často ohradzujeme a 

rebelujeme. Človek ťažko znáša námahu a pády, ktoré sú prejavom 

limitovanosti, konečnosti bytia. 

     Druhá časť jeho pravdy spočíva v tom, že Boh nás pozýva, aby sme sa 

vymanili z predstavy sebestačnosti. Nie je ponížením človeka, ak prizná, že 

v sebe samom nenájde odpovede na všetky otázky života. Že hľadá pomoc 

pri odhaľovaní týchto odpovedí po podstate. A ako prízvukujú slová Krista 

- v Bohu môžeme nájsť odpovede, ktoré nás nasmerujú k plnosti. Byť 

zakorenený tak znamená upriamenie svojej pozornosti na zdroj života. 
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     Pred časom som videl film American History X, príbeh o prázdnote 

života nenávisti voči “inému, odlišnému”. Nachádzalo sa v ňom silné 

svedectvo jedného učiteľa, ktorý prehovoril do duše jedného životom 

sklamaného muža: “V mojom živote bol moment, kedy som obviňoval 

ľudí, Boha za všetok žiaľ, utrpenie a všetky zlé veci, ktoré sa mi stali. 

Obviňoval som každého. Nedostával som odpovede na tieto výčitky, lebo 

som kládol nesprávne otázky. Musíš klásť správne otázky. Napríklad ako: 

„Urobili tvoje skutky, ktoré si urobil v minulosti tvoj život lepším?” 

Možno pravý moment na zodpovedanie na túto otázku. (www.domimacak.eu) 

 

Sila ruženca 

   ...  Taliansky kňaz a exorcista Milánskej diecézy Don Ambrogio Villa 

prezradil, čoho sa diabol najviac bojí. Pater Villa zdôraznil, že v boji proti 

hriechu a zlu má modlitba ruženca veľkú moc a odhalil, že nás zachráni od 

satana. V jednom exorcizme mu prikázal hovoriť o moci svätého ruženca a 

Satan odpovedal: " Ruženec ma ničí. Každé Zdravas Mária bije môj 

mozog. Nenávidím ich. Aj ten, kto drží ruženec v rukách bez modlenia, ma 

veľmi hnevá. A ktokoľvek sa modlí v rodine, má osobitnú ochranu a ja 

nemôžem vstúpiť do toho domu. Pretože moc svätého ruženca v rodine ma 

láme. A v tých rodinách, kde sa možno len jedna osoba modlí, môže 

zachrániť všetkých ostatných členov rodiny."... 

 

Osemsmerovka 

F. Hegel: „Jediným 

poučením z histórie celého 

 ľudstva je, že... 

 (dokončenie 21 písmen 

tvorí tajničku): 

CVALY, DEJINY, 

DREVO, DURAL, 

DVOREC, EMPATIA, 

ETAPA, GLOBÁL, 

GONDOLA, HLAVA, 

LIANA, NÁROD, 

NÁROK, NEHODA, 

OBRAT, OPICE, 

OPORA, OSOBA, 

POMOC, PORADCA, 

PREDSUDKY, RÁNKO, 

REZERVY, 

ROZHODCA,SEBEC, SLOVO, TELEVÍZIA, TIAŽE, TRENDY, 

VDOVA, VLÁDCA, VOLÁN, ZÁKON, ZÁPAL, ZDRAVIE, 

ZHODA, ZLODEJ 



Poriadok bohoslužieb po 6. Veľkonočnej nedeli  

od 18.5. do 24.5. 2020 

Pondelok 

féria 

7:00 Kláštor 
František  

a Katarína

18.5. 18:00 Bočiar 
†Daniel, Anna, 

Štefan 

Utorok 
féria 7:00 Haniska 

 Mária 

Majorošová19.5. 

Streda 
féria 18:00 Haniska †Tomáš Kerekeš 

20.5. 

  

Nanebovstúpenie 

Pána, slávnosť 

7:00 Kláštor     Jozef Hreško

Štvrtok 17:00 Bočiar 
†Štefan, Mária, 

Jozef, Mária 

21.5. 18:00 Sokoľany †Emil 

  18:00 Haniska 

Za ochranu 

 a požehnanie 

farnosti 

Piatok 
féria  

18:00 Sokoľany 
Za ZIP r. Berešovej 

a Suškovej 

22.5. 18:00 Haniska Regina Kacvinská

Sobota 
féria 7:00 Haniska 

Poďakovanie Anny 

za 70 r. života 23.5. 

    

Nedeľa  

24.5. 

  

7. Veľkonočná 

nedeľa  

7:30 Haniska Agnesa Sopková

8:45 Sokoľany 
†Margita, Ján, 

Vincent 

8:45 Bočiar 
†Mária a Ondrej 

Čerkalovi 

10:00 Haniska 
Alžbeta a Pavol 

Miklošovi

-  Na budúcu nedeľu bude zbierka na katolícke masmédiá. 

- Na budúci týždeň sú letné kántrové dni. Prosby za jednotu 

kresťanov a za duchovné povolania. 



Poriadok bohoslužieb po 5. Veľkonočnej nedeli  

od 11.5. do 17.5. 2020 

Pondelok 

féria 

7:00 Kláštor †Mária Čarná 

11.5. 18:00 Bočiar 
†Ružena, Imrich, 

Alžbeta 

Utorok 
féria 7:00 Haniska  Vincent Mikloš

12.5. 

Streda Blahoslavenej 

Panny Márie 

Fatimskej 

17:00 Sokoľany Ivan a Silvia Suškovi

13.5. 18:00 Haniska 
Za ZIP Tomáša  

s rodinou 

Štvrtok Sv. Mateja, 

apoštola, 

sviatok  
7:00 Kláštor     

František, Imrich  

a Margita14.5. 

Piatok 

féria  

18:00 Sokoľany 
Florian,Margita, 

Vasiľ,Helena

15.5. 18:00 Haniska 
Ondrej a Alžbeta 

Horvathovi

Sobota Sv.Jána 

Nepomuckého 

kňaza a 

mučeníka, 

svia. 

7:00 Haniska 
Za ZIP pre Františka  

a Mirku 16.5. 

    

Nedeľa  

17.5. 

  

6. 

Veľkonočná 

nedeľa  

7:30 Haniska †Marta Vašková 

8:45 Sokoľany 
Za zosnulých  

z r. Jána Kosmača 

8:45 Bočiar †Imrich, Helena, Imrich  

10:00 Haniska 
Za ZIP Alžbety 

Oravcovej 

 

- Stretnutie prvoprijímajúcich bude v Sokoľanoch v stredu 13.5. 

a v piatok v Haniske 15.5. 

 

- Na budúcu nedeľu budeme mať zbierku na potreby našich 

kostolov. 


