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 Najsvätejšej Trojice 

Prvé čítanie: Mária, stolica Múdrosti.                               (Prís 8, 22-31)                                                                                                                                              

Žalm: Pane, náš Vládca, aké vznešené je tvoje meno na celej 

zemi.                                                                          (Ž 8, 4-5. 6-7. 8-9) 

Druhé čítanie: Chválime sa aj súženiami.                         (Rim 5, 1-5)                                                                                                      

Evanjelium: Duch pravdy vás uvedie do plnej pravdy      (Jn 16, 12-15)                                                                   
*****************************************************************  

 

Popínavá rastlinka 

     Popínava rastlinka? Vôbec netušíš, čo to je? Ani ja som netušila, 

až kým som nezačala hľadať niečo, čo sa bude ťahať po nudnej 

terase a obopínať ju, čo ozdobí ošarpanú stenu, škaredý betónový 

stĺp alebo hrdzavý plot. Popínavé rastlinky sú úžasné kvety, oni aj z 

najnepeknejšieho miesta svojimi lístkami a kvetmi vytvoria 

kvetinovú stenu plnú nádherných farieb. Stačí, že zopár semienok 

hodíte do zeme, k plotu, k terase či stĺpu a z drobunkého semienka 

vyklíči krásna rastlinka, ktorá sa bude ťahať do výšky a do šírky a 

bude obopínať všetko, čoho sa dotkne. Aj tie najsmutnejšie betónové 

stĺpy bude obopínať takou silou, že sa z nich  stanú famózne 

kvetinové stĺpy ľuďom pre potechu. Hoci je to semienko veľmi 

maličké a krehké, keď spadne do fajnej zeme, keď fajne slniečko 

zasvieti a fajne ho dáždik pokropí, toto drobné semienko začína mať 

schopnosť meniť veci okolo seba. Tam, kde popínavá rastlinka začne 

rásť, okolie je hneď krajšie. Obopína tak, akoby objímala. Objíma 

tak, akoby veľmi ľúbila. Všetko, čoho sa dotkne, rozkvitne.  Všetky 

stĺpy, hrdzavé ploty i ošarpané steny, túžia byť objímané takou 

nádherou. 

     Správaš sa ako popínavá rastlinka ty? Je to tak, že v tvojej 

prítomnosti ľudia kvitnú? Obopínaš svojou pozornosťou, svojou 

službou, svojou láskou ľudí okolo seba? Meníš svet k lepšiemu? 
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Veď je veľmi jednoduché vidieť všade naokolo chyby, vymenúvavať 

problémy a na všetkých ľudí naokolo sa pozerať ako na "škaredé 

betónové stĺpy", "ošarpané steny" a "hrdzavé ploty". Skúsil si už ty 

sám zmeniť svoje okolie k lepšiemu? Skúsil si to ty sám svojou 

láskou? Už si "obopínal" niekoho tak úprimne, tak veľmi, s takou 

oddanou službou a láskou, s takou trpezlivosťou a pokorou, že si z 

jeho "ošarpaného" života spravil krásny rozvinutý čas a úžasný 

farebný svet? Už si zmenil aspoň jedného človeka, ktorý stál ako 

"betónový stĺp" na človeka, ktorému rozkvitol úsmev? 

      Začni už dnes svoje okolie obopínať svojou trpezlivosťou, 

svojím úsmevom, svojou radosťou. Nechaj svojich najbližších 

rozkvitnúť pri tebe, slúž, koľko treba, pomáhaj a sám pomoc 

neodmietaj. Vždy a každému odpúšťaj a pýchu nahraď pokorou a 

láskou. Keď uvidíš, že tvoje okolie kvitne, to znamená, že dobre 

obopínaš. Keď je okolo teba ešte veľa "ošarpaného, betónového a 

hrdzavého", začni obopínať viac. Nečakaj, že okolie bude krajšie, 

keď ty sám sa správaš ako mäsožravá rastlina, ktorá vidí naokolo 

chyby, ale nerobí nič, iba sa stará o svoj vlastný "žalúdok". 

      Popínavá rastlinka môže dorásť do veľkej výšky, avšak musí byť 

posadená vo fajnej zemi. Fajná zem, je pre nás skutočný život s 

Bohom. Ak s ním ozaj žijeme,  ak sme dobré semienko, a ak 

necháme "odumrieť" náš egoizmus, ľudia okolo nás sa začnú meniť 

a ich životy spravíme nádherne farebné. 

Postup skrášľovania okolia: 

1. Rozhodni sa. 

2. Popros Boha o silu. 

3. Vytrhaj všetku burinu( pýchu, hnev, závisť...). 

4. Zasaď semienko lásky. 

5. Zalievaj pokorou, službou a trpezlivosťou. 

6. Nezabudni "prihnojovať" rozhovorom s Bohom. 

7. Po vyklíčení sa vyhýbať škodcom (neodpusteniu). 

8. V každom počasí všetkých milovať. 

9. Po rozkvitnutí poďakovať Bohu!!! 

10. Sadiť znova a znova a dodržiavať postup! 

 

Oznam 
Chceme požiadať záujemcov o letný tábor, aby sa dohlásili a prihlásených, 

aby dorovnali poplatok do konca mesiaca jún. Všetky ostatné podklady        

o tábore sú v sakristii. 



 

Poriadok bohoslužieb po 12. Nedeli v CO 

od 20.6. do 26.6. 2022 

Pondelok 

20.6. 
féria 

6:50 Kláštor ⴕImrich Seman 

18:00 Bočiar ⴕAgata Spišáková 

Utorok 

21.6.  

Sv. Alojza 

Gonzágu, 

rehoľníka 
7:00 Haniska     

Za ⴕ z rod. 

Ladislava a 

Ladislava 

Streda 

22.6. 
féria 

17:00 Sokoľany   ⴕRegina Suchá 

18:00 Haniska ⴕHelena Vargová 

Štvrtok 

23.6. 

Narodenie Jána 

Krstiteľa, 

slávnosť 
6:50 Kláštor ⴕJolana Čarná 

Piatok 

24.6. 

Najsvätejšieho 

Srdca Ježišovho, 

slávnosť 

18:00 Sokoľany   ⴕImrich Beli 

18:00 Haniska 
ⴕMária a František 

Vaňovi 

Sobota 

25.6. 

Nepoškvrneného 

Srdca Panny 

Márie  

7:00 Haniska   ⴕŠtefan Gurbaľ 

7:45 Sokoľany   Za modlitby matiek 

16:00 Haniska  Za novomanželov 

   

Nedeľa 

26.6. 

 

13. Nedeľa  

v CO 

7:30 Haniska 
Za zosnulých  

z rod. Mikovej 

8:45 Sokoľany   
ⴕHelena 

Semanová 

8:45 Bočiar 
ⴕFrantišek a 

Terézia Spišákovi 

10:00 Haniska 
Za ZIP Heleny  

s rodinou 
 

Sviatosť manželstva chcú prijať:      

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

3.x 
 

    



Poriadok bohoslužieb po 11.  Nedeli v CO od 13.6. do 19.6. 2022 

Pondelok 

13.6. 

Sv. Antona 

Paduánskeho, 

kňaza 

6:50 Kláštor ⴕHelena Semanová 

18:00 Bočiar ⴕMária a Ondrej Beli ml. 

Utorok 
féria 7:00 Haniska     ⴕLadislav Mikloš 

14.6. 

Streda 

15.6. 
féria 

17:00 Sokoľany   ⴕMária Matisová 

18:00 Haniska ⴕAlžbeta Liptáková 

Štvrtok 

16.6. 

Najsvätejšieho 

Kristovho  

Tela a Krvi 

6:50 Kláštor ⴕAlžbeta Horváthová 

17:00 Bočiar ⴕAnna Buchláková 

18:00 Sokoľany   
ⴕFrantišek,  

Agnesa, Milan 

18:00 Haniska 
ⴕImrich a Alžbeta 

Palenčárovi 

Piatok 

17.6. 
féria 

18:00 Sokoľany   
ⴕIvan, Silvia,  

Ivan, Etela 

18:00 Haniska ⴕImrich Vaško 

Sobota 

18.6. 

Panny Márie  

v sobotu 

7:00 Haniska   
ⴕVincent a Štefan 

Miklošovi 

15:30 Haniska  Za novomanželov 

   

Nedeľa 

19.6. 

 

12. Nedeľa  

v CO 

7:30 Haniska 
Za dary D. Sv.  

rod. Hudákovej 

8:45 Sokoľany   
Za ZIP Márie 

Balogovej 

8:45 Bočiar ⴕMargita, Ján, Katarína 

10:00 Haniska ⴕLadislav Bodnár 
 

Sviatosť manželstva chcú prijať:      

Peter Kubik /N. Klátov/ a Ing. Miroslava Ivanová /Haniska/ ohlasujú sa 3.x 

Mgr. Jozef Štefanko /Kučín/  a Ing. Mária Lacková /Haniska/ ohl. sa 2.x 
 

Na budúci týždeň budeme mať zbierku na potreby našich kostolov.  
 

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...

        


