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3. adventná nedeľa   

 
Prvé čítanie: Radosťou jasám v Pánovi.               (Iz 61, 1-2a. 10-11)                                                                                                                                              

Žalm: Duša mi plesá v mojom Bohu.  (Lk 1, 46b-48. 49-50. 53-54)  

Druhé čítanie: Aby sa zachoval váš duch a duša i telo, keď príde 

Pán.                                                                              (1 Sol 5, 16-24)                                                                                                      

Evanjelium: Medzi vami stojí ten, ktorého nepoznáte.   (Jn 1, 6-8. 19-28)                                                                   
*****************************************************************  

 

Byť svedkom pravej radosti 
 

       Apoštol sv. Ján o sv. Jánovi Krstiteľovi píše: „Prišiel ako svedok 

vydať svedectvo o svetle, aby skrze neho všetci uverili.“ (Jn 1,7) 

Ján Krstiteľ je predstavený ako svedok. Čo si predstavíme najprv pri 

slove “svedok“? Je to priamy účastník, ktorého sa vec, udalosť 

dotýka a čo má nielen pre neho osobne, ale aj pre iných význam a 

dopad na život. Byť svedkom je často veľmi dôležité a potrebné. 

Svedok môže zvrátiť veci, udalosti, dať im svojou výpoveďou iný 

punc. Svedok môže byť pre niekoho nepríjemnou záležitosťou a pre 

iného prínosom, obohatením. 

Ján Krstiteľ je skutočne neodmysliteľným svedkom historického 

adventu. Jasne odpovedá, že nie je ani Mesiáš, ani Eliáš, ani prorok, 

hoci Ježiš o ňom povedal, že je najväčším prorokom: „Veru, 

hovorím vám: Medzi tými, čo sa narodili zo ženy, nepovstal nik väčší 

ako Ján Krstiteľ.“ (Mt 11,11) V čom je veľkosť a význam Jána 

Krstiteľa ako svedka? Vydal svedectvo o svetle. Predstavil Ježiša 

zástupom ako očakávaného Mesiáša. Svojím životom dokázal, že to, 

čo hovorí, je pravda. Žije tak, ako káže, na čo upozorňuje a k čomu 

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


vyzýva všetkých, čo prichádzajú za ním. Žiada: „Vyrovnajte cestu 

Pánovi“ (Jn 1,23) a je šťastný, pretože plní vôľu Božiu. Ján Krstiteľ 

je plný Boha. Krstom pokánia pomáha poznať toho, ktorý už je v 

zástupe, ale ľudia ho pre hriech nemôžu spoznať. Pokora Jána 

Krstiteľa voči Ježišovi mu umožňuje radosť v srdci, pre ktorú neváha 

zomrieť v Herodesovom väzení. 

Liturgia tretej adventnej nedele umožňuje namiesto rúcha fialovej 

farby použiť ružovú, pri sv. omši sa môže používať organ i iné 

hudobné nástroje. Má vyniknúť radosť z blížiacich sa sviatkov 

Narodenia Pána Ježiša. Dnešné čítania nás vyzývajú. V prvom čítaní 

prorok Izaiáš: „Radosťou jasám v Pánovi, duša mi plesá v mojom 

Bohu.“ (Iz 61,10) V responzóriovom žalme Panna Mária sa raduje a 

teší slovami: „Velebí moja duša Pána a môj duch jasá v Bohu.“ (Lk 

1,46) V druhom čítaní sv. Pavol hovorí: „Bratia, ustavične sa 

radujte.“ (1 Sol 5,16) Sú to výzvy uvedomiť si význam nášho 

svedectva. Opravdivý svedok narodenia Pána Ježiša svojím životom 

dokazuje svoj vzťah k Bohu, blížnemu, k sebe a všetkým veciam a 

hodnotám duše i tela. 

Kde sú však títo svedkovia? V čom spočíva šťastie a radosť? Čoraz 

menej vidíme vo svojom okolí šťastných, spokojných a usmiatych 

ľudí. Prečo? Ktosi poznamenal, že stále viac je v našich 

domácnostiach výhod, pohodlia, ale menej šťastia a radosti. Ľudia 

hľadajú radosť a šťastie tam, kde ich nemožno nájsť. Pravé hodnoty 

šťastia a radosti nespočívajú v bohatstve. Neraz majú tučné kontá, 

luxusné autá, vily, a pritom je vidieť, že sú smutní, nešťastní… 

Príslovie hovorí: „Bez bohatstva veľa chýba k šťastiu a bohatstvo 

ešte viac škodí šťastiu.“ To, že je niekto bohatý, slávny, že má 

postavenie, moc, to ho ešte nemusí urobiť šťastným. Stačí si lepšie 

pozrieť život týchto ľudí a zistíme, že boli opustení, že mnohí 

skončili tragicky, že boli smutnými a nešťastnými ľuďmi. 

Kde hľadať pravé šťastie a radosť? Veriť v Boha, žiť s Bohom dáva 

kresťanovi to, čo mu nič a nikto nemôže dať a rovnako nemôže 

zobrať. Kresťan sa vie tešiť a radovať nielen keď je mladý, ale i v 

starobe. Radosť kresťanovi nezoberie bolesť, choroba, čas skúšky, 

neúspech, pretože má nádej, uistenie, záruku od Ježiša. Kresťan sa 

vie radovať nielen z veľkých vecí, ale i drobných, malých, keď v 

nich vidí lásku či vôľu svojho Boha. Kresťan sa teší a raduje              

z nového dňa, keď ráno vstáva a rovnako keď sa večer ukladá na 

odpočinok. Čo rozhoduje o šťastí a radosti? Vzťah k Bohu, blížnym 



a sebe samému, čisté svedomie, keď plní Božiu vôľu a nie iba svoju. 

Najväčším nešťastím a prekážkou šťastia a radosti je zlo, hriech. 

Siahnime do vlastného vnútra a pozrime si svoj život. Kedy sme boli 

šťastní? Stretli sme šťastie v hriechu? Stretli sme šťastného egoistu, 

lakomca, smilníka, hnevníka, korheľa, narkomana, zlodeja, vraha…? 

Aj najmenší hriech usmrcuje šťastie a radosť a robí človeka 

smutným a nešťastným. Smutným a nešťastným bude život každého 

človeka dovtedy, pokiaľ sa nevráti k Bohu, pokiaľ nezanechá každý 

hriech, nezblíži sa s blížnymi. 

Cítime, bratia a sestry, že skôr ako pokľakneme a vyznáme sa z 

hriechov vo vianočnej spovedi, je správne, výhodné a dobré pre nás, 

keď skontrolujeme sami seba. To nám prinesie Božie požehnanie a 

stane sa najlepšou prípravou na sviatky Pánovho narodenia 

Amen.     www.vincentini.sk 

 

Spovedanie pred Vianocami 
 

Sokoľany: Utorok 9:00 - 10:30h.  a od 17:00-18:00h. dvaja a po sv.       

                    omši dokedy bude treba. 

         Piatok 17:00- 18:00 a po sv. omši dokedy bude treba. 

Haniska:  Streda 9:00 - 10:30h.  Od 17:00-18:00h. dvaja a po sv.   

                 omši dokedy bude treba.   

                  Piatok 17:00- 18:00 a po sv. omši dokedy bude treba. 

Bočiar:     Pondelok 17:00-18:00 a po sv. omši dokedy bude treba. 

 



Poriadok bohoslužieb po 3. Adventnej nedeli 

14.12. do 20.12. 2020 

 

Pondelok 
Sv. Jána  

od Kríža, 

kňaza a Uč. 

Cirkvi 

6:50 Kláštor Sr. Eulaliu

14.12. 18:00 Bočiar 
†Peter, Alžbeta, 

Pavol Majniovi 

Utorok 

féria 

7:00 Haniska  Anna Bujnovská

15.12. 18:00 Sokoľany 
ⴕJozef a Helena 

Lackovi

Streda 
féria 18:00 Haniska 

Poďakovanie Jána  

za 75 r. života 
16.12. 

Štvrtok 
féria  6:50      Kláštor     

Anastázia 

Kováčová17.12. 

Piatok 

féria  

18:00 Sokoľany 
Anna a Ladislav 

Švarcovi

18.12. 18:00 Haniska 
Imrich a Alžbeta 

Kajlovi

Sobota 
féria 7:00 Haniska Mária Majorošová

19.12. 

     

4. Adventná 

nedeľa  

7:30 Haniska 
Za ZIP rod. 

Bednárovej 

  7:30 Sokoľany Za ZIP pre Máriu 

Nedeľa  9:00 Sokoľany František Varga

20.12. 8:45 Bočiar 
Štefan, Mária,  

Ján, Imrich

  10:00 Haniska Za ZIP pre Jubilanta              

 

V piatok bude v Haniske pred sv. omšou o 17:00 adorácia na ktorú 

Vás srdečne pozývame. 
 

Spoveď starších a chorých doma bude v piatok od 9:00h  

v Haniske a od 11:00 v Sokoľanoch. 


