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Najsvätejšej trojice 
 

Prvé čítanie: Len Pán je Boh hore na nebi i dolu na zemi, iného niet.                                                  
                                                                                      (Dt 4, 32-34. 39 -40 )                                                                                                                                              

Žalm: Blažený ľud, ktorý patrí Pánovi.  

                                                            (Ž 33, 4-5.  6+9. 18-19. 20+22)  

Druhé čítanie: Dostali ste Ducha adoptívneho synovstva, v ktorom 

voláme: Abba Otče!                                                      (Rim 8, 14-17)                                                                                                      

Evanjelium: Choďte a učte všetky národy.                      (Mt 28, 16-20)                                                                   
*****************************************************************  

 

Choďte a učte všetky národy. 
 

Všetci to iste poznáme, ako sa pri rozmýšľaní často zamotáme. 

Sú totiž problémy, nad ktorými môžeme veľmi dlho premýšľať, ale 

aj tak ich nepochopíme. Čosi podobné sme zažili aj minulú nedeľu, 

keď sme si rozprávali o Duchu Svätom, a tak je tomu aj dnes, keď    

v liturgii máme slávnosť Najsvätejšej Trojice. 

V evanjeliu sme počuli Ježišove slová, ktorými posiela apoštolov 

do sveta a prikazuje im, aby učili ľudí a krstili ich v mene Otca          

i Syna i Ducha Svätého. 

Je zaujímavé, že nikde v Písme nečítame výraz Najsvätejšia 

Trojica, a ani doslovné vyjadrenie, že v jednom Bohu sú tri osoby: 

Otec, Syn a Duch Svätý. Preto môže niekto namietať, že prečo veriť 

v Najsvätejšiu Trojicu. Ako odpovedať na túto námietku? 

Ježišove slová sú príliš silné na to, aby sme ich dali bokom. On 

posiela apoštolov, aby krstili v mene Otca i Syna i Ducha Svätého. A 

všimnime si aj ďalšie Ježišove výroky: Veľmi často rozprával o 

Otcovi: pred apoštolmi, pred masami poslucháčov, pred farizejmi a 

zákonníkmi, pred Pilátom. Hovoril jasne a jednoznačne, že Boh mu 

je Otcom. O sebe učil veľmi zrozumiteľne, že je Božím Synom. 

Filipovi povedal: Kto vidí mňa, vidí aj Otca. Ja a otec sme jedno. O 

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


Duchu Svätom Ježiš tiež často hovoril. Pri Poslednej večeri utešuje 

učeníkov, že ich nenechá osamote, ale im pošle Ducha Pravdy. 

Vidíme, že Ježiš veľa rozprával o Trojosobnom Bohu a hoci to jasne 

počujeme – nechápeme. A sme opäť na začiatku, keď sme si 

povedali, že človek môže nad určitými vecami neviem ako dlho 

premýšľať, aj tak ich nepochopí. Čo je teda našou úlohou? 

Napodobňovať Trojjediného Boha, lebo jasne povedal: Buďte 

dokonalí, ako je dokonalý váš nebeský Otec. Božích dokonalostí je 

nekonečné množstvo, preto sa zamerajme aspoň na dve z nich: 

múdrosť a lásku. 

Čo je múdrosť? Niekto si snáď myslí, že sú to vedomosti, je to 

šikovnosť mať viac a lepšie. To je múdrosť z pohľadu človeka, ale 

aká je múdrosť z pohľadu Boha? Sväté písmo v 14. žalme hovorí: 

Blázon si v srdci hovorí: „Boha niet.“ Svätý Pavol píše: Poznali 

Boha a neoslavovali ho ako Boha, ani mu nevzdávali vďaky, ale vo 

svojom mudrovaní sa celkom pomiatli a ich nerozumná myseľ sa 

zatemnila. Vydávali sa za múdrych a boli blázni. Z týchto slov 

vidíme, že popieranie Boha je bláznovstvom. A naopak: uznanie a 

uctievanie Boha je najväčšou múdrosťou. To je prvé poučenie: 

Múdrosť z pohľadu Boha je jeho poznať, jeho milovať, jemu slúžiť a 

plniť jeho vôľu. Ak nám chýba táto múdrosť, môžeme mať 

inžinierske, profesorské alebo doktorské tituly – nie sme naozaj 

múdri. 

Druhou vlastnosťou, v ktorej máme napodobňovať Trojjediného 

Boha je láska. Príkladom je nám vzájomná láska Najsvätejšej 

Trojice. Ona má byť vzorom našich medziľudských vzťahov. 

Opravdivá láska je obeta, dávanie sa, nie slová, ale skutky. Krásne to 

vystihol Ján v 1. liste: Boh je láska; a kto ostáva v láske, ostáva v 

Bohu a Boh ostáva v ňom. Veď kto nemiluje brata, ktorého vidí, 

nemôže milovať Boha, ktorého nevidí. 

Milujme sa navzájom, ako nás miluje trojjediný Boh. Nech 

každého z nás osloví láska Najsvätejšej Trojice.          www.trojica.sk 

 
Spovedanie pred prvým piatkom: 
 

Haniska: streda od 9:00 do 10:00 h. a  od 16:30 do 18:00 h.  

                piatok od 16:00 do 18:00 a spoveď chorých od 9:00 h.  

Sokoľany: utorok  od 9:00 do 10:00 h. a od 16:30 do 18:00 h.  

               piatok od 16:00 do 18:00 h. a spoveď chorých od 11:00 h. 

Bočiar: pondelok od 17:00 do 18:00 h.      



Poriadok bohoslužieb po 10. Nedeli v CO 

od 7.6. do 13.6. 2021 

Pondelok 
féria 

7:00 Kláštor 
ⴕAlžbeta 

Rusnáková, 1. výr 

7.6. 18:00 Bočiar †Ondrej 

Utorok 
féria 7:00 Haniska     

 ⴕBartolomej 

Angelovič
8.6. 

Streda 

féria 

17:00 Sokoľany   
Mária 

Zeleňáková

9.6. 18:00 Haniska 
†Gabriel Mihok,  

1. výr. 

Štvrtok 
féria  7:00      Kláštor     ⴕLadislav Vaňo

10.6. 

Piatok Najsvätejšieho 

Srdca Ježišovho, 

slávnosť 

18:00 Sokoľany   ⴕAgnesa Berešová 

11.6. 18:00 Haniska Tomáš Kováč

Sobota Nepoškvrneného 

Srdca Panny 

Márie  
7:00 Haniska   

Za novomanželov 

Miklošových 
12.6. 

   

11. Nedeľa v 

CO  

7:30 Haniska Fero Tkáč

Nedeľa     9:00 Sokoľany   
ⴕKarol a Katarína 

Müllerovi 

13.6. 7:30 Sokoľany   ⴕKarol Nemec 

  8:45 Bočiar 
ⴕOndrej Lebeňak, 

1. výr. 

  10:00 Haniska 
  Za ZIP Agnesy 

 s rodinou 

 

Stretnutie prvoprijímajúcich bude v Haniske v piatok 11. júna. 

 



Poriadok bohoslužieb po 9. Nedeli v CO 

od 31.5. do 6.6. 2020 

Pondelok 
féria 

7:00 Kláštor 
Za ZIP rod. 

Miklošovej 

31.5. 18:00 Bočiar Za ružencové spol. 

Utorok Sv. Justína, 

mučeníka 

7:00 Haniska 
Mária, Juraj, 

Tomáš Palenčárovi

1.6. 18:00 Sokoľany †Mária Berešová 

Streda 
féria 18:00 Haniska 

Poď.Martiny  

za 40 r. života 2.6. 

  Najsvätejšieho 

Kristovho  

Tela a Krvi 

slávnosť 

 7:00      Kláštor     
Ondrej a Bystrik 

Nigutovi

Štvrtok 17:00 Bočiar ⴕImrich Čonka

3.6. 18:00 Sokoľany ⴕFrantišek Varga

  18:00 Haniska Za požeh.farnosti 

Piatok 
féria 

18:00 Sokoľany Za ružencové spol. 

4.6. 18:00 Haniska Za ružencové spol. 

Sobota Panny Márie  

v sobotu 

7:00 Haniska �Mária Palenčárová 

5.6. 7:45 Sokoľany †Margita Drotárová 

     

Nedeľa  

  

6.6. 

  

10. Nedeľa  

v CO 

7:30 Haniska 

František  

a František 

Kundrakovi

9:00 Sokoľany 
Za ZIP rod. 

Majorošovej 

7:30 Sokoľany ⴕJozef Seman

8:45 Bočiar 
Za ZIP  

rod. Beliovej 

10:00 Haniska  ⴕ Ladislav Mikloš          
 

Stretnutie prvoprijímajúcich bude v Sokoľanoch v utorok 1. júna. 
 

Poklona Sviatosti oltárnej bude v piatok v Haniske  

a v Sokoľanoch od 16:00h a v Bočiari v pondelok od 17:00 h. 
 

Vo štvrtok podvečer, na slávnosť Kristovho Tela a Krvi budeme mať 

v Haniske aj v Sokoľanoch procesie Božieho Tela po svätej omši.   

V Bočiari to bude v nedeľu po sv. omši. Za obvyklých podmienok 

môžeme získať úplné odpustky pri recitovani hymnu, Ctíme túto 

Sviatosť slávnu... /Počasie !?/ 


