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 7. Veľkonočná nedeľa 

 

Prvé čítanie: Vidím Syna človeka stáť po pravici Boha  (Sk 7, 55-60)                                                                                                                                              

Žalm: Pán kraľuje, Najvyšší na celej zemi.      (Ž 97, 1+2b. 6+7c. 9)  

Druhé čítanie: Príď, Pane Ježišu!                 (Zjv 22, 12-14. 16-17. 20)                                                                                                      

Evanjelium: Aby všetci boli jedno                                    (Jn 17, 20-26)                                                                   
*****************************************************************  

Tour de RAJ 

 

      Na každú tour sa celé dni, mesiace či roky pripravujú cyklisti a 

ich tímy, ktorí sa jej chcú zúčastniť. No, ale čo by to bolo za 

športovca, keby mu stačilo sa zúčastniť? Cieľ je byť dobre 

pripravený, zúčastniť sa, doraziť do cieľa a vyhrať. Tour de RAJ má 

svojské pravidlá. Body sa získavajú za všetko, čo cyklista spraví pre 

dobro celej tour. Od prípravy, cez samotný pretek, pomoc a fair play 

počas tour a dôležité je nevzdať sa a vydržať do konca, aj keď cesta 

nevedie vždy iba dole, prekážok a kopcov na trati je veľmi veľa. 

Víťazov môže byť viac, nie iba najrýchlejší. Tour je dokonalá v tom, 

že nie je iba pre najlepších, ale pre vytrvalých. Na štart sa postavili 

cyklisti z rôznych krajín, klubov aj všetky vekové kategórie. Bolo 

ich naozaj veľa. Každý z nich sa snažil pripraviť čo najlepšie, aby 

došiel do cieľa. Bicykle mali krásne farebné, vybavené stojanom na 

vodu, lekárničku, sprej na osvieženie i cukríky na energiu tiež mal 

pri sebe každý. Všetci mali okolo seba tím a navzájom si na ceste 

pomáhali, aby boli v cieli úspešní. Niektorým išla spolupráca lepšie 

a iní zas strácali body zato, že sa hašterili medzi sebou či dokonca 

nadávali a robili zle ostatným súťažiacim. Bolo im to na veľkú 

škodu, veď vedeli, aké sú pravidlá tour a v cieli im môže byť ľúto, o 

koľko bodov prišli. V pravidlách, až na úplnom spodku bolo 

napísané, že najviac bodov získa cyklista zato, akú bude mať dušu. 

Veď keď máš zlú dušu, poškodenú a deravú, do cieľa nedôjdeš, a 
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vlastne možno áno, ale bicykel bude úplne zničený. Bicyklu je úplne 

nanič krásna farba, profi výbava, super sponzori a skvelý realizačný 

tím, keď dušu má zlú. Cyklisti, ktorí čítali pravidlá a svedomito sa 

pripravovali, vedeli, že všetko to "parádne" okolo celej tour je pekné, 

ale nepodstatné pre úspech v cieli. Najpodstatnejšie bolo mať "dušu 

na poriadku". Dávali si na ňu preto pozor, keď videli, že ich duši 

chce niečo poškodiť, vyhli sa tomu, keď sa predsa len nejaká diera v 

duši spravila, rýchlo sa ju spolu s opravárom snažili dať do poriadku. 

Iba tí, ktorí sa o dušu starajú a dávajú na ňu pozor, budú na tour de 

RAJ úspešní. 

PS: Ak z celého srdca chceš byť na konci úspešný, budeš! Miluj 

preteky, miluj tím, ktorý je okolo teba, keď pretekáš, dávaj pozor na 

dušu a odpúšťaj tým, ktorí ti ju pravidelne ničia a robia v nej boľavé 

diery, čítaj pravidlá tour, vychutnávaj si s obdivom v očiach každý 

kilometer trate, usmievaj sa na všetkých, okolo ktorých pretekáš, ak 

niekto na tour spadne, zastaň, objím ho, pomôž mu vstať, a až keď 

bude v pohode, pokračuj, neustále ďakuj, že si ešte na tour, že ešte 

pretekáš, veď nik nevie, kedy sa jeho tour skončí. 

Ak si na svojej ceste toho "pokašľal" tak veľa, že dušu máš už samá 

diera, zíjdi z bicykla, kľakni na kolená, ukáž svoju dušu presne takú, 

aká je a náš opravár a jediný odborník na naše duše ti ju veľmi rád 

opraví. Začneš pretekať od začiatku, nanovo. Aj ty môžeš byť 

úspešný na ceste do RAJA. Opačná cesta cesty do RAJA je cesta do 

BLUDU. 

Vyber si cestu, daj dušu "do poriadku" a s láskou pedáluj do cieľa. 
                                                                     (www.saletinirozkvet.webnode.sk) 

Oznamy 

 

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

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

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

   

Poklona Sviatosti oltárnej bude v piatok v Haniske a  v 

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



Poriadok bohoslužieb po 7. Veľkonočnej nedeli  

od 30.5. do 6.6. 2022 

     

Pondelok 

30.5. 
féria 

6:50 Kláštor 
Poďak. Alžbety  

za 85 r. života 

18:00 Bočiar 
Za ružencové 

spoločenstvo 

Utorok 

31.5. 
féria 

7:00 Haniska   Za ZIP pre Zaka 

18:00 Sokoľany     ⴕMargita Ondová 

Streda 

1.6. 

Sv. 

Justína, 

mučeníka 
18:00 Haniska Za ZIP rod. Zöldyovej 

Štvrtok 

2.6. 
féria 6:50 Kláštor     ⴕJuraj, Mária a rodičia 

Piatok 

3.6. 

Prvý 

piatok 

mesiaca 

18:00 Sokoľany   
Za ružencové 

spoločenstvo 

18:00 Haniska 
Za ružencové 

spoločenstvo 

Sobota  

4.6. 
féria 

7:00 Haniska   ⴕFrantišek Čarný 

7:45 Sokoľany   ⴕFrantišek Hiščák 

   

Nedeľa 

5.6. 

  

Zoslanie 

Ducha 

Svätého 

7:30 Haniska 
ⴕFrantišek a František 

Kundrákovi 

8:45 Sokoľany   
ⴕJozef, Helena, Imrich 

Semanovi 

8:45 Bočiar ⴕJozef a Helena 

10:00 Haniska Za ZIP rod Kajlovej 

 

Sviatosť manželstva chcú prijať:      

Peter Kubik /Nižný Klátov/ a Ing. Miroslava Ivanová /Haniska/ 

ohlasujú sa 1. X   

 



Poriadok bohoslužieb po Nedeli Zoslania Ducha Svätého 

od 6.6. do 12.6. 2022 

     

Pondelok 

6.6. 

Panny Márie, 

Matky Cirkvi 

6:50 Kláštor ⴕJuraj a Katarína H 

18:00 Bočiar 
ⴕ Pavol,Helena, 

Katarína Kerekeš 

Utorok 

7.6. 
féria 7:00 Haniska     ⴕ Helena Vaňová 

Streda 

8.6. 
féria 

17:00 Sokoľany   ⴕ Ladislav Gergely 

18:00 Haniska ⴕImrich Mihálik 

Štvrtok 

9.6. 

Nášho Pána 

Ježiša Krista  
6:50 Kláštor 

ⴕOľga a Štefan 

Sedlákovi 

Piatok 

10.6. 
féria 

18:00 Sokoľany   
ⴕImrich,Margita, 

Imrich Štieberovi 

18:00 Haniska 
Poďak. Vladimíra  

za 60 r. života 

Sobota  

11.6. 

Sv.Barnabáša,

apoštola 

7:00 Haniska   
ⴕEdita a Andrej 

Kajlovi 

15:00 Haniska Za novomanželov 

   

Nedeľa 

12.6. 

  

11. Nedeľa  

v CO  

Najsvätejšej 

Trojice 

7:30 Haniska 
Poďak. Bohu  

za 50 r. života 

8:45 Sokoľany   ⴕLadislav Výrostko 

8:45 Bočiar ⴕGabriela Tóthová 

10:00 Haniska ⴕFrantišek Talpaš 

 

Sviatosť manželstva chcú prijať: 

Peter Kubik /Nižný Klátov/ a Ing. Miroslava Ivanová /Haniska/ 

ohlasujú sa 2. X     

Mgr. Jozef Štefanko /Kučín/  a Ing. Mária Lacková /Haniska/ 

ohlasujú sa 1. X     

- Týmto týždňom začíname obdobie cez rok.    

   


