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 3. veľkonočná nedeľa 

 

Prvé čítanie: My sme toho svedkami aj Duch Svätý.                                                                                          

                                                                                  (Sk 5, 27b-32. 40b-41)                                                                                                                                              

Žalm: Budem ťa, Pane, oslavovať, že si ma vyslobodil. alebo 

Aleluja.                                                      (Ž 30, 2+4. 5-6. 11-12a+13b)  

Druhé čítanie: Hoden je Baránok, ktorý bol zabitý, prijať moc 

a bohatstvo.                                                                       (Zjv 5, 11-14)                                                                                                      

Evanjelium: Ježiš pristúpil, vzal chlieb a dával im; podobne aj rybu.        
                                                                                                (Jn 21, 1-19)                                                                   
*****************************************************************  

 

Pán zastavil sa na brehu. 
 

Mnohí z vás, najmä starší, poznáte náboženskú pieseň s názvom 

Bárka, ktorú veľmi rád spieval aj svätý pápež Ján Pavol II. V piesni sa 

spieva: Pán zastavil sa na brehu, hľadá ľudí ochotných ísť s ním a loviť 

srdcia Božích pravdou. 

Nie je ťažké, po vypočutí dnešného evanjelia, uhádnuť, prečo 

práve touto piesňou začíname. Ježiš sa zastavil na brehu Tiberiadského 

mora a hľadal ľudí, hľadal malomyseľných a ustráchaných apoštolov. 

Ale my im nevyčítajme ich malomyseľnosť a strach. Boli iba krehkými 

ľuďmi a ešte k tomu všetkému už vedeli ako skončil ich Majster. Mnohí 

ho považovali za zločinca a vedeli si zrátať, že teraz je rad na nich. 

Povedzte sami, kto by sa nebál? A strach je hrobárom viery. 

Takto ubití, duchovne znechutení a ustráchaní, začínajú ľudsky 

uvažovať, že bude lepšie, keď sa vrátia k svojmu pôvodnému 

zamestnaniu. Na čele, ako veľakrát, je Peter: Idem loviť ryby. Ostatným 

padol zo srdca kameň, že aspoň na chvíľu zabudnú na problémy a že 

rozhodol ktosi iný, ktorému dali za pravdu: Pôjdeme aj my s tebou. 

Avšak úlovku sa nedočkali, bez Ježiša nechytili nič, ale na jeho pokyn 

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


nevládali vytiahnuť plnú sieť s rybami. Šokovaný Ján ich dokonca 

spočítal. Bolo ich stopäťdesiattri. 

Možno si poviete, že príbeh je celkom pekný, ale aký dopad má na 

náš život? Iní zasa môžete v pokoji sedieť s tvrdením, že my predsa 

veríme v Kristovo zmŕtvychvstanie. Lenže, ak iba veríme, má to predsa 

jeden háčik, na ktorý upozorňuje apoštol Jakub, a to, že naša viera sa 

má prejaviť v konkrétnych skutkoch. Cez náš život majú ľudia vidieť 

Ježiša Krista. Dnešné evanjelium nám túto skutočnosť aj konkretizuje: 

majú vidieť zmŕtvychvstalého Ježiša. Ak my totiž hovoríme o ňom iba 

ako o trpiacom a ukrižovanom, z Evanjelia sa stáva náhrobný kameň, s 

nápisom: Takto zomrel Kristus… A predsa Evanjelium je radostnou 

zvesťou, radostným posolstvom, lebo Kristus vstal, Kristus žije! Na túto 

skutočnosť reagovali aj biskupi na synode v roku 1985, keď 

upozorňovali: Ježiš Kristus je stále prítomný vo svojej Cirkvi a žije v 

nej ako zmŕtvychvstalý. Žiadajú od nás, aby sme kráčali za živým, 

zmŕtvychvstalým Kristom! 

Aj apoštoli, keď nasledovali historického Ježiša, vydržali iba po 

svah Olivovej hory. Ale keď nasledovali víťazného Krista, všetci 

vydržali pre neho trpieť a pre skutočnosť zmŕtvychvstania aj zomrieť. 

Nasledovanie Krista zaväzuje aj nás k živému apoštolátu, lebo naša 

zodpovednosť siaha aj k tým, ktorí sú novodobí pohania, sú nepokrstení 

alebo nevyučení vo viere, poprípade ju stratili alebo v nej zvlažneli. 

Tohto nášho poslania sa tiež dotkli synodálni otcovia, z už spomínanej 

synody: Evanjelizácia nepokrstených, predpokladá „autoevanjelizáciu“ 

pokrstených. 

Prosme Pána o odvahu zanechať svoj breh, svoje lodičky a 

riskovať plavbu a rybolov s Ježišom, pritom byť ochotný aj sa vrhnúť 

do vĺn, častokrát proti prúdu. Nebojme sa! Na brehu nás čaká Ježiš… 

Ó, Pane, aj na mňa si sa pozrel, tvoje ústa vyriekli moje meno, 

svoju loďku zanechal som na brehu, spolu s tebou nový chcem začať 

lov.    

                                                                                   (www.trojica.sk) 
 

Spovedanie pred prvým piatkom: 

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

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

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

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

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

http://www.trojica.sk/


Poriadok bohoslužieb po 4. veľkonočnej nedeli 

od 9.5. do 15.5. 2022 

Pondelok 

9.5. 
féria 

6:50 Kláštor ⴕHelena Vaňová 

18:00 Bočiar ⴕImrich a Ján 

Utorok 

10.5. 
féria 

6:50 Kláštor     ⴕImrich Majoroš 

7:00 Haniska     
ⴕImrich, Margita  

a František Varga 

Streda 

11.5. 
féria 

17:00 Sokoľany   ⴕKarol Nemec, 1. výr. 

18:00 Haniska 
ⴕAnna a Jozef 

Zajacovi 

Štvrtok 

12.5. 
féria 6:50 Kláštor     

ⴕAlžbeta a Ján 

Pástorovi 

ⴕPavol, Mária,  

Pavol Zajacovi 

Piatok 

13.5. 

Panny 

Márie 

Fatimskej 

18:00 Sokoľany   ⴕLadislav Výrostko 

17:00 Haniska 
ⴕFrantišek, Mária, 

Tomáš, Alžbeta 

Sobota 

14.5. 

Sv. Mateja, 

apoštola, 

sviatok 

7:00 Haniska   ⴕLadislav a Katarína 

7:00 Kláštor   
ⴕOľga a Štefan 

Sedlákovi 

   

  

Nedeľa 

15.5. 

  

  

5. 

Veľkonočná 

nedeľa 

7:30 Haniska 
Za ZIP Kataríny 

Žačkovej 

8:45 Sokoľany   ⴕMária Matisová 

8:45 Bočiar ⴕImrich Čonka 

10:15 Sokoľany   
ⴕFrantišek a Agnesa 

Semanovi 

7:30 Kláštor     ⴕKarol a Barbora 

10:00 Haniska ⴕLadislav Bodnár 
 

V lete plánujeme: Vypni telku, zapni seba 18. - 22.7. /Priestor 

fary a záhrady./ 
 

Letný tábor 1. - 5.8. /Sigort/ Prihlásiť sa do konca mája so zálohou 

20.€. 
 

Na budúci týždeň budeme mať zbierku na potreby našich 

kostolov. 

 



Poriadok bohoslužieb po 3. veľkonočnej nedeli 

od 2.5. do 8.5. 2022 

Pondelok 

2.5. 

Sv. Atanáza, 

biskupa a uč. 

Cirkvi 

6:50 Kláštor 
ⴕHelena a František 

Kajlovi 

18:00 Bočiar Za ružencové spol. 

Utorok 

3.5. 

Sv. Filipa a 

Jakuba, 

apoštolov, 

sviatok 

6:50 Kláštor     ⴕFrantišek a Katarína 

7:00 Haniska     ⴕFrantišek Čarný 

Streda 

4.5 

Sv. Floriána,     

mučeníka 

18:00 Sokoľany   ⴕRegina Suchá 

18:00 Haniska ⴕImrich Mihalík 

Štvrtok 

5.5. 
féria 6:50 Kláštor     

ⴕJán 

ⴕ Veronika Kopčíková 
Piatok 

féria 
18:00 Sokoľany   Za ružencové spol. 

6.5. 18:00 Haniska Za ružencové spol. 

  

Sobota 

7.5. 

féria 

7:00 Haniska   
Poďakovanie Bohu  

za 70 r. života 

7:00 Kláštor   ⴕJolana Majorošová 

7:45 Sokoľany   ⴕLadislav Gergely 

   

  

Nedeľa 

8.5. 

  

  

4. Veľkonočná 

nedeľa 

7:30 Haniska Za ZIP Jozefa s rodinou 

8:45 Sokoľany   Za prvoprijímajúcich 

8:45 Bočiar ⴕAgata Spišáková 

10:15 Sokoľany   ⴕFrantišek Hiščák 

7:30 Kláštor     
ⴕRegina a Ondrej 

Miklošovi 

10:30 Haniska Za prvoprijímajúcich 
 

Poklona Sviatosti oltárnej bude v piatok v Haniske a  v Sokoľanoch 

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

Budúci týždeň sa modlíme za duchovné povolania a v nedeľu 

bude zbierka na seminár. 
 

Prosíme rodičov a príbuzných detí, aby sa vyspovedali a pripravili               

v priebehu týždňa. V sobotu budeme spovedať prvoprijímajúcich o 

9:00h v Haniske a o 10:30h v Sokoľanoch. Ak by bol niekto v časovej 

tiesni pre povinnosti, nech sa ohlási aj v sobotu. 

V piatok sa stretneme s prvoprijímajúcimi v Sokoľanoch aj v Haniske. 

V nedeľu prosíme o ohľaduplnosť a výber omší s uvoľnením pre rodiny 

prvoprijímajúcich. 


