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Veľkonočná nedeľa Pánovho zmŕtvychvstania
Prvé čítanie: Po jeho zmŕtvychvstaní sme s ním jedli a pili
(Sk 10, 34a. 37-43)

Žalm: Toto je deň Krista Pána, radujme sa, aleluja
(Ž 118, 1-2. 16ab+17. 22-23)
Druhé čítanie: Hľadajte, čo je hore, kde je Kristus
(Kol 3, 1-4)
Evanjelium: Že má vstať z mŕtvych
(Jn 20, 1-9)
*****************************************************************

Zmŕtvychvstaním Ježiš premohol smrť. Radujme sa!
Pri slávení svätej omše, kde najčastejšie zaznieva aleluja,
môžeme svoj duchovný zrak viac upriamovať na to, čo sme získali
Kristovým zmŕtvychvstaním. Radosť zo stretnutia pri svätej omši si
vyžaduje prácu, prípravu na sebe. Už samotný fakt, že je nedeľa,
nejde sa do práce, školy. Zasvätenie nedele duši má radostný nádych,
oblažuje človeka, často vracia silu, chuť a odvahu plniť si svoje
povinnosti. Mnohí cítia, že keby sa v nedeľu nezúčastnili na celej
svätej omši, pre nich by nedeľa nebola nedeľou. Koľko starých a
chorých ľudí je smutných, že nemôžu ísť v nedeľu na omšu! Aleluja
prežité v kostole prináša radostnú ozvenu do všedných dní ku
všetkému, čo prežívame. Na viere musíme primerane pracovať.
Pravú radosť a pokoj nenadobudneme čakajúc so založenými
rukami. Ženy v nedeľné ráno sa ponáhľajú k apoštolom. Peter a Ján
sa rovnako ponáhľajú k hrobu. Žiť pre Boha, žiť s Bohom, žiť v
Bohu – jediné, čo napĺňa človeka nefalšovanou radosťou. Pravú
radosť neprežívame len v pohode, bezstarostnosti, ale v spojení s
Bohom i vo svojich ťažkostiach, krížoch, chorobách..
Muž niekoľko rokov pripútaný na lôžko napísal synovi, ktorý si
založil rodinu a býval v neďalekom mestečku:

„Syn môj, som ti vďačný za každú tvoju návštevu. Všímam si, že si
smutný. Nebýval si taký. Syn môj, viem, že ti zarastá cesta do
kostola. Objav ju znovu! Ver svojmu otcovi, že aj muž, ktorý má
starosti, ťažkosti, potrebuje pravidelne sa s nimi podeliť s Bohom.
Choď skôr a sústreď sa ešte pred omšou. Pripomínaj si, že Boh vie o
tvojich ťažkostiach, ako som ja vedel o tvojich a ako vieš ty o
ťažkostiach svojich detí. Mne a rovnako tebe robí dobre, keď dieťa
to čo cíti a potrebuje, samé povie otcovi. Hovor s Bohom reálne.
Pros za seba, svoju rodinu, okolie, ale i rovnako ďakuj, odprosuj a
nechaj počas omše svoju dušu unášať k Bohu slovami, gestami i
tichým počúvaním kňaza, aby si si odniesol z omše radosť. Myslí aj
na mňa, pripútaného na posteľ. Aj ja pocítim radosť z tvojej radosti,
ktorá ti dnes chýba, hoci ma máš rád.“
(www.vincentini.sk)
Pre deti 
Ahojte! Ježiš vstal z mŕtvych. Pomôžte Márii nájsť cestu
k prázdnemu hrobu.

Poriadok bohoslužieb po 2. Veľkonočnej nedeli
od 25.4. do 1.5. 2022
Za B. pomoc
6:50 Kláštor
Pondelok Sv. Marka,
pri výkone povolania
25.4.
evanjelistu
18:00 Bočiar
ⴕJán, Regina, Michal
ⴕImrich Vaško
6:50 Kláštor
Utorok
Féria
26.4.
7:00 Haniska
ⴕGabriel Mihok
ⴕImrich Beli
18:00 Sokoľany
Streda
Féria
Za ZIP
27.4.
18:00 Haniska
B. známej rodiny
ⴕImrich Papuga st.
Štvrtok
Féria
6:50 Kláštor
ⴕMichal a Margita
28.4.
Čarni
Piatok
Sv. Kataríny 18:00 Sokoľany ⴕMária, Ján a Mária
Sienskej
29.4.
18:00 Haniska ⴕEdita Kajlová, 1. výr.
ⴕImrich Čarný
7:00 Haniska
Sobota
s rodinou
Féria
30.4.
7:00 Kláštor
ⴕOndrej Pástor
7:30

Haniska

8:45 Sokoľany
Nedeľa
1.5.

8:45 Bočiar
3. Veľkonočná
nedeľa
10:15 Sokoľany
7:30

Kláštor

10:00 Haniska

Za ZIP Moniky
Biniek s rodinou
Za ZIP r. Lackovej
a Potemriovej
ⴕEmil, Regina,
Emil, Ľubka
Za ZIP Barborky
a rodičov
Za ZIP pre rodinu S.
Za ZIP
rod. Pavlíkovej

Májové pobožnosti budú v nedeľu popoludní a cez týždeň
na začiatku sv. omše.
V piatok 29.4. sa stretneme s prvoprijímajúcimi.

Poriadok bohosl. po Veľkonočnej nedeli od 18.4. do 24.4. 2022
7:30 Haniska
ⴕŠtefan Gurbaľ
8:45 Sokoľany ⴕZa ZIP Alžbety
Pondelok vo 8:45 Bočiar
ⴕVladimír a Viera
Pondelok
Veľkonočnej
18.4.
10:15 Sokoľany ⴕLadislav Potemri
oktáve
7:30 Kláštor ⴕAlžbeta Liptáková
10:00 Haniska ⴕLadislav Bodnár
Poďak. sr. Blanky
Utorok vo
6:50 Kláštor
Utorok
za 60 r. života
Veľkonočnej
19.4.
oktáve
7:00 Haniska
ⴕMikuláš Mati
Streda vo
17:00 Sokoľany
ⴕRegina Suchá
Streda
Veľkonočnej
20.4.
ⴕHelena Vargová
18:00 Haniska
oktáve
Štvrtok vo
6:50 Kláštor
ⴕVladimír Kajla
Štvrtok
Veľkonočnej
21.4.
ADORÁCIA
19:00 Haniska
oktáve
Za ZIP rod.
18:00 Sokoľany
Piatok vo
Čorňákovej
Piatok
Veľkonočnej
22.4.
ⴕBartolomej Sabo,
oktáve
18:00 Haniska
1.výr.
ⴕTomáš Kováč
7:00 Haniska
Sobota vo
a rodičia
Sobota
Veľkonočnej
7:00 Kláštor ⴕAnna Buchláková
23.4.
oktáve
15:30 Sokoľany Za novomanželov
Za dary D. Sv.
7:30 Haniska
pre vnúčata
2. Veľkonočná 8:45 Sokoľany ⴕMária Matisová
nedeľa,
8:45 Bočiar ⴕMargita Horváthová
Nedeľa
Nedeľa
ⴕPavol, Mária,
10:15 Sokoľany
24.4.
Božieho
František Jagrovi
milosrdenstva 7:30 Kláštor
ⴕEva Vaňová
10:00 Haniska

Za ZIP
rod. Hudákovej

V piatok 22.4. sa stretneme s prvoprijímajúcimi.
Na budúcu nedeľu, budeme mať zbierku na potreby našich kostolov.

