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 Krst Krista Pána 

 
Prvé čítanie: Hľa, môj služobník, mám v ňom zaľúbenie             

                                                                                           (Iz 42, 1-4. 6-7)                                                                                                                                              

Žalm: Pán požehná svoj ľud pokojom.      

                                                            (Ž 29, 1b+2. 3ac-4. 3b+9c-10)  

Druhé čítanie: Boh pomazal Ježiša Duchom Svätým    

                                                                                      (Sk 10, 34-38)                                                                                                      

Evanjelium: Keď bol Ježiš pokrstený a modlil sa, otvorilo sa nebo 
                                                                                       (Lk 3, 15-16. 21-22)                                                                   
*****************************************************************  
 

Vedieť zachytiť Boží hlas, ktorý sa k nám prihovára 

      Skúste si nájsť čas i miesto na rozhovor s Bohom. Čas, keď mi to 

najviac vyhovuje, nezáleží či ráno alebo večer. Čas keď ma netlačia 

iné povinnosti. Čas, keď nemusím rozmýšľať, čo mi ešte treba 

urobiť a čo všetko aj tak už nestíham. Nájsť si skutočne pár minút, 

ktoré budú vyhradené jedine Bohu. A podobne si nájdime aj miesto, 

kde nás nebude nič a nikto vyrušovať. Miesto, ktoré nám pomôže 

sústrediť sa na Krista. Môže to byť kríž či zapálená svieca, ktorá 

nám ho symbolizuje. A prosme aj Ducha Svätého o milosť, aby sme 

mohli zachytiť to, čo nám Boh chce povedať. A nakoniec nesnažme 

sa hovoriť len my. Nechajme aj priestor Bohu, aby mohol k nám 

prehovoriť. 

     Bruno Ferrero vo svojej knihe opisuje to ako sa rodí modlitba: 

Učiteľ zhromaždil svojich žiakov a pýtal sa ich: „Z čoho sa rodí 

modlitba?“ Prvý odpovedal: „Z potreby.“ Druhý odpovedal: „Z 

radosti. Keď sa radujem, duch unikne z úzkej štrbiny strachu a 

starostí a letí k Bohu.“ A tretí: „Z mlčania. Keď vo mne všetko 

zmĺkne, Boh môže rozprávať.“ Učiteľ povedal: „Všetci ste 

odpovedali dobre. No predsa je tu ešte jeden moment, z ktorého sa 
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rodí modlitba a ktorý predchádza to, čo ste povedali. Modlitba sa 

rodí v samom Bohu. Začína ju on a nie my.“ Tu vidíme, že podstatou 

našej modlitby je to, aby sme my vedeli počúvať Boží hlas. 

     Prosme teda bratia a sestry o dar vedieť zachytiť Boží hlas v sebe, 

ale hlavne my sami sa usilujme vytvoriť Bohu také podmienky, aby 

mohol k nám hovoriť. Snažme sa o to, aby sme vždy boli otvorení 

Božiemu hlasu.                                                       (www.vincentini.sk) 

 

Diktát 

Na hodine slovenského jazyka sa pani učiteľka rozhodla, že 

svojich žiakov preverí a uznala, že diktát bude vhodnou formou, ako 

to spraviť. Téma diktátu bola svetlo. Žiaci dopísali a čakali, ako túto 

úlohu zvládli. Pani učiteľka začala diktáty opravovať. Všetky "diela" 

boli ako tak v poriadku, až na jedno. Pri čítaní práve toho jedného jej 

skoro dych vyrazilo, veď také čosi ešte počas svojej praxe nevidela. 

Diktát bol napísaný takto: Svätlo je v živote človeka veľmi potrebné. 

Svätlo pomáha tým ľuďom, ktorí zablúdia v tme. Všade tam, kde je 

svätlo, je život krajší. Jeden pre druhého máme byť svätlom. Čím 

bližšie si pri svätle, tým lepšie vidíš. Svätlo je pre všetkých. Svätlo je 

opakom tmy. Svetlo so širokým ä? Veď to snáď ani nie je možné 

takto to napísať. Po oprave tohto diktátu, keď učiteľku žiak skoro 

zničil formou teroristického útoku na slovenčinu, si ho zavolala k 

sebe na vysvetlenie. Myslela si, že po prečítaní tohto "úkazu" ju už 

len tak hocičo neprekvapí. A predstavte si, že prekvapilo. Žiak jej 

totiž vysvetlil, že prečo svetlo s ä. "Pani učiteľka, veď byť svetlom 

znamená byť svätý.“ V celom diktáte sa dá použiť slovo svätý 

namiesto slova svetlo. A začal písať diktát ešte raz. 

„Svätosť je v živote človeka veľmi potrebná. Naša svätosť pomáha 

tým, čo zablúdia v tme. Všade tam, kde je svätosť, je život krajší. 

Čím bližšie si pri svätosti, tým lepšie vidíš. Svätosť je pre všetkých. 

Svätosť je opakom tmy."  

Pani učiteľka opäť "onemela". Po chvíľke ticha žiaka objala a 

poslala ho do triedy so slovami: "Prajem ti, aby si ty sám bol v 

živote svetlom, aby si bol svätý." Aj ona, aj on vedeli, že s takou 

gramatikou nikdy žiadnu cenu za slovenský jazyk nezíska. Tiež však 

vedeli, že aj keď vedieť správne písať je veľmi potrebné, oveľa 

dôležitejšie je byť svetlom pre ľudí okolo nás, jednoducho byť 

svätým.                                                           (www.saletinirozkvet.sk) 

 



Poriadok bohoslužieb po 3. Nedeli po NP od 10.1. do 16.1. 2022 

Pondelok 
Féria 

6:50 Kláštor 
Za zosnulých  

z rod. Nagyovej 

10.1. 18:00 Bočiar ⴕZoltán 

Utorok 
Féria 

6:50 Kláštor      ⴕVladimír Kajla 

11.1. 7:00 Haniska     ⴕVicent st. 

Streda 

Féria 

18:00 Sokoľany   
ⴕJozef a Terézia 

Kuzmovi 

12.1. 18:00 Haniska 
ⴕKatarína a Imrich 

Iglaiovi 

Štvrtok Sv. Hilára, 

biskupa a 

uč. Cirkvi 
6:50 Kláštor     

ⴕŠtefan a Oľga 

Sedlákovi 

13.1. ⴕJuraj a Katarína 

Piatok 

Féria 

18:00 Sokoľany   
ⴕJozef, Mária  

a Alžbeta 

14.1. 18:00 Haniska 
ⴕMichal a Alžbeta 

Benešovi 

Sobota Panny 

Márie  

v sobotu 

7:00 Haniska   ⴕTibor Nagy, 1. výr. 

15.1. 7:00 Kláštor   ⴕJozef Hreško 

 

 

   

Nedeľa 

16.1. 

  

  

  

2. Nedeľa  

v CO   

7:30 Haniska ⴕBartolomej Sabo 

8:45 Sokoľany   ⴕRegina Suchá 

8:45 Bočiar 
ⴕEmil, Regina,  

Emil, Ľubica 

10:15 Sokoľany   
ⴕFrantišek,   

Imrich Kuzma 

7:30 Kláštor     ⴕImrich Majoroš 

10:00 Haniska 
  ⴕFrantišek,  

Matilda, Štefan 

- Prosíme snúbencov, ktorí sa hodlajú v tomto roku sobášiť, aby sa  

ohlásili na farskom úrade do 23.januára. 

- Stretnutie prvoprijímajúcich bude v piatok 14. 1. v Haniske aj v 

Sokoľanoch v kostole. 

- Na budúci týždeň budeme mať zbierku na potreby našich kostolov. 



Poriadok bohoslužieb po 2. Nedeli v CO 

od 17.1. do 23.1. 2022 

     
Pondelok Sv. Antona, 

opáta 

6:50 Kláštor ⴕLadislav Nahaj 

17.1. 18:00 Bočiar ⴕZoltán 

Utorok 
Féria 

6:50 Kláštor     
 Za zosnulých  

z rod. Tóthovej 

18.1. 7:00 Haniska     ⴕLadislav Bodnár 

Streda 
Féria 

18:00 Sokoľany   
ⴕAlžbeta a Ľudovit 

Piroškovi 

19.1. 18:00 Haniska ⴕAndrej Harčarik 

Štvrtok 
Féria 6:50 Kláštor     

ⴕAlžbeta Oravcová,  

1. výr. 

20.1. ⴕOndrej 

Piatok Sv. Agnesy, 

panny a 

mučenice 

18:00 Sokoľany   ⴕJozef Kerekeš 

21.1. 18:00 Haniska ⴕBartolomej Horváth 

Sobota 
Panny Márie  

v sobotu 

7:00 Haniska   ⴕHelena Vargová 

22.1. 7:00 Kláštor   
Za zosnulých  

z rod. Kupcovej 

 

 

   

Nedeľa 

23.1. 

  

  

  

3. Nedeľa  

v CO   

7:30 Haniska Za ZIP rod. Čarnej 

8:45 Sokoľany   
ⴕImrich a Jozef 

Semanovi 

8:45 Bočiar Za požehnanie farnosti 

10:15 Sokoľany   Za ZIP rod. Lackovej 

7:30 Kláštor     
ⴕJán,Mária, 

Juraj a Veronika 

10:00 Haniska 
  Za ZIP  

rod. Takáčovej 

    
 

Od 18. 1. do 25.1. je týždeň modlitieb za jednotu kresťanov. 

 


