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7. veľkonočná nedeľa  
 

Prvé čítanie: Aby sa jeden z nich stal s nami svedkom jeho 

zmŕtvychvstania.                                                (Sk 1, 15-17. 20a. 20d-26)                                                                                                                                              

Žalm: Dobrorečte Pánovi, čo má trón na nebesiach.    

                                                                    (Ž 103, 1-2. 11-12. 19-20)  

Druhé čítanie: Kto ostáva v láske, ostáva v Bohu a Boh ostáva        

v ňom.                                                                            (1 Jn 4, 11-16)                                                                                                      

Evanjelium: Aby boli jedno ako my.                               (Jn 17, 11b-19)                                                                   
*****************************************************************  

 

Za jednotu celého sveta. 
 

Každý človek má tajný sen, túžbu, ktorú chce v živote naplniť. 

Pre jedného je to cesta okolo sveta, pre iného stavba nového domu 

kdesi na samote, pre ďalšieho kariérny postup v práci… Výnimkou 

nebol ani Ježiš, ktorý svoju túžbu predniesol v dnešnom evanjeliu: 

Svätý Otče, zachovaj ich vo svojom mene, ktoré si ty dal mne, aby 

boli jedno ako my. Iste dobre vedel, čo hovorí, lebo vo svojej 

Božskej prozreteľnosti videl, ako sa kresťania postupom času 

roztrieštia a rozdelia. 

Ježišova prozreteľnosť sa začala napĺňať už v prvotnej Cirkvi za 

čias apoštolov, keď nastala roztržka medzi kresťanmi zo židovstva a 

z pohanstva. Ale táto roztržka sa nestala tragickou, lebo apoštoli sa 

dohodli na jej urovnaní a veriaci to rešpektovali. Zo stretnutia 

napísali aj list, ktorý sa čítal v miestnych cirkvách, v ktorom definujú 

jasné pravidlá: Lebo Duch Svätý a my sme usúdili, že nebudeme na 

vás klásť nijaké iné bremeno okrem toho nevyhnutného: zdŕžať sa 

mäsa obetovaného modlám, krvi, udusených zvierat a smilstva. Ak 

sa budete tohto chrániť, budete konať správne. 

Tragickejšou sa ukázala nejednota kresťanov v roku 1054, keď 

sa Cirkev oficiálne rozdelila na západnú – katolícku a východnú – 

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


ortodoxnú. Toto rozdelenie akoby spustilo lavínu. V roku 1517 sa 

udiala roztržka medzi katolíckou Cirkvou a luteránmi a v roku 1534 

anglický kráľ Henrich VIII. odtrhol cirkev v Anglicku a sám sa 

vyhlásil za najvyššiu hlavu novovzniknutej cirkvi. Všetky tieto 

odtrhnutia boli, bohužiaľ, spojené s násilím, krviprelievaním a 

bolesťou. A mohli by sme pokračovať ďalej, o čom svedčí ďalšie 

množstvo iných cirkví a náboženských spoločností, takže musíme 

konštatovať, že Cirkev je dnes mnohonásobne roztrieštená. 

Preto Ježiš volá: Otče, daj, aby boli jedno ako my… A my pevne 

veríme, že Pánova modlitba za jednotu sa raz vyplní a príde čas, keď 

opäť bude jeden ovčinec a jeden pastier. Pre dosiahnutie tohto cieľa 

začalo pracovať tzv. Ekumenické hnutie. Slovo ekumenizmus 

pochádza z gréckeho oikumené, čo znamená celý objavený svet. Je 

to teda hnutie za jednotu celého sveta, ale predovšetkým za 

zjednotenie kresťanských cirkví. Veľmi túžobne o zjednotení hovorí 

aj II. vatikánsky koncil: Cirkev pozýva všetkých katolíckych 

veriacich, aby pochopili znamenia čias a horlivo sa zapájali do 

ekumenickej činnosti. 

Je to výzva aj pre nás, aby sme podporovali ekumenickú činnosť. 

Pýtate sa ako? 

– Musíme mať úctu ku každému kresťanskému náboženstvu a 

nikdy sa nesmieme o nich potupne vyjadrovať. Máme si uvedomiť, 

že všetci sme deťmi jedného nebeského Otca a bratmi či sestrami 

Ježiša Krista. Nesmieme čakať, že oni začnú prejavovať úctu nám, 

ale my ju máme prejaviť im, ako prví. Nie sú horší od nás a 

zasluhujú si úctu, aj keď sú iného vierovyznania. 

– Keď sa rozprávame s veriacimi iného vierovyznania, máme si 

všímať toho, čo nás spája a nie to, čo nás rozdeľuje. Spája nás krst, 

viera v Najsvätejšiu Trojicu, láska k Ježišovi a k jeho slovu – k 

Svätému písmu. 

– Musíme sa za dar jednoty modliť. Ježiš nám dnes ide vzorom, 

keď on sám prosí Otca na tento úmysel. 

Aj my dokážeme budovať ekumenizmus až vtedy, ak prestaneme 

ohovárať a kritizovať iné kresťanské náboženstvá a začneme s nimi 

spolupracovať, hľadať, čo nás spája a veľa sa za ne modliť. 

Keď sa raz naplnia Pánove slová a kresťania sa zjednotia, vtedy 

budú dokonale predstavovať Boha tomuto svetu, lebo Boh je Jednota 

a Láska. Zjednotení a vzájomne sa milujúci kresťania – taká je 

Ježišova vôľa. O jej naplnenie sa pričiňme aj my.        www.trojica.sk 

http://www.trojica.sk/


Poriadok bohoslužieb po Turičnej nedeli 

od 24.5. do 30.5. 2021 

Pondelok 

24.5. 

Blahoslavenej 

Panny Márie, 

Matky Cirkvi  

7:00 Kláštor 
ⴕKatarína, Tomáš, 

sr. Karmela 

18:00 Bočiar ⴕJán Bely  

Utorok 

25.5. 
féria 7:00 Haniska     

Poďakovanie  

za B milosť a pož. 

Streda 

26.5. 

Sv. Filipa 

Neriho,  kňaza 

17:00 Sokoľany   Jolana Tóthová

18:00 Haniska †Jolana Mihalíková 

Štvrtok 

27.5. 

Nášho Pána 

Ježiša K. Najv. 

a Večného 

kňaza 

 7:00      Kláštor     ⴕVladimír Kajla

Piatok 

28.5. 
féria 

18:00 Sokoľany   
ⴕBožena Ondisová, 

1. výr. 

18:00 Haniska 
Za B pomoc a pož. 

Kataríny, Martina  

Sobota 

29.5. 

Panny Márie v 

sobotu 
7:00 Sokoľany   Mária Hanzelová

   

Nedeľa     

30.5. 

  

  

9. Nedeľa v 

CO - 

Najsvätejšej 

Tojice  

7:30 Haniska 
Za ZIP  

rod. Oravcovej 

7:30 Sokoľany   ⴕMária Lacková 

8:45 Bočiar 
ⴕMária a Ondrej 

Beli ml. 

9:00 Sokoľany   
Za ZIP Ireny  

s rodinou 

10:00 Haniska 
  Poďak. za 50 r. 

Pavla a Alžbety  

 

Stretnutie prvoprijímajúcich v Haniske bude v piatok 28. mája. 



Poriadok bohoslužieb po 7. Veľkonočnej nedeli 

od 17.5. do 23.5. 2021 

Pondelok 

17.5. 
féria 

7:00 Kláštor ⴕMarta Sedláková 

18:00 Bočiar 
†Mária a Ondrej 

Beli ml. 

Utorok 

18.5. 
féria 7:00 Haniska      ⴕAndrej Harčarik

Streda 

19.5. 
féria 

17:00 Sokoľany   Mária Majorošová

18:00 Haniska 
Poďakovanie za dar 

manželstva 

Štvrtok 

20.5. 
féria  7:00      Kláštor     

ⴕAnna a Jozef 

Zajacovi

Piatok 

21.5. 
féria 

18:00 Sokoľany   ⴕJozef Varga 

18:00 Haniska Tomáš Kerekeš

Sobota 

22.5. 
féria 

7:00 Haniska   Ján Tóth, 1. výr.

7:45 Sokoľany   ⴕMargita Berešová 

   

Nedeľa     

23.5. 

  

  

Zoslanie 

Ducha  

Svätého - 

Turíce  

/Končí sa 

Veľkonočné 

obdobie/ 

7:30 Haniska 
Bartolomej 

Horváth

7:30 Sokoľany   
ⴕTerézia a Jozef 

Kuzmovi 

8:45 Bočiar Za ZIP Margity 

9:00 Sokoľany   
ⴕMargita a Pavol 

Zajacovi 

10:00 Haniska 
 Poďak. Miroslava 

za 40 r života  

 

Stretnutie prvoprijímajúcich v Sokoľanoch bude v stredu 19. mája. 


