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 3. nedeľa v cezročnom období 

 
Prvé čítanie: Čítali z knihy zákona a vykladali zmysel.             
                                                                                   (Neh 8, 2-4a. 5-6. 8-10)                                                                                                                                              

Žalm: Tvoja slová, Pane, sú Duch a život.            (Ž 19, 8. 9. 10. 15)  

Druhé čítanie: Vy ste Kristovo Telo a jednotlivo ste údy.   
                                                                                         (1 Kor 12, 12-30)                                                                                                      

Evanjelium: Dne sa splnilo toto písmo.                   (Lk 1, 1-4; 4, 14-21)                                                                   
*****************************************************************  
 

Keď duša nestačí“ za telom.... 
 

Človek sa denne veľa nachodí. Ideme do práce, do školy, na 

rozličné schôdze, ale chodievame aj na futbal, na hokej, do plavárne 

a samozrejme, aj na dovolenku. Niekde chodievame preto, aby sme 

zarobili peniaze, inde si zasa ideme oddýchnuť, zabaviť sa a 

načerpať nové sily do života. Skúsili ste sa ale zamyslieť nad tým, 

načo chodievame do kostola? Správna odpoveď by mala znieť, že v 

chráme chceme duchovne pookriať, stretnúť sa s Bohom a načerpať 

nových síl. Ale, robíme tak? Dnešné evanjelium nám potvrdzuje, že 

Ježiš tak robil: Prišiel aj do Nazareta, kde vyrástol. Podľa svojho 

zvyku vošiel v sobotu do synagógy a vstal, aby čítal. Týmto krokom 

ukazuje, ako je potrebné vyplniť a zasvätiť deň Pána: navštíviť Boha 

v chráme a počúvať ho. 

Čítal som o vedeckej expedícii, ktorá prechádzala pohorím Ánd. 

Nosičmi expedície boli miestni Indiáni. Po niekoľkých dňoch 

rezkého pochodu začali doslova štrajkovať. Posadali si a odmietli ísť 

ďalej. Nikomu však nechceli prezradiť dôvod svojho konania. 

Odmietali pokračovať v ceste aj vtedy, keď im vedúci výpravy 

ponúkol zvýšenú odmenu. Napokon však prezradili dôvod „štrajku“. 

Tvrdili, že ich duše nestačili rýchlemu pochodu. Nemôžu pokračovať 
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v ceste, lebo musia čakať, pokiaľ ich duše dohonia. Dôvod Indiánov 

vyvolal na tvárach mnohých úsmev, nás ale môže udivovať, ako títo 

obyčajní, jednoduchí a nevzdelaní ľudia vnímajú duchovný život. 

Dávali jasne najavo, že väčšiu pozornosť ako telu, treba venovať 

duši. 

Aký rozdiel je medzi nimi a ľuďmi žijúcimi v hluku veľkomiest, 

ktorí využívajú najnovšie výdobytky vedy a techniky! Ľudia žijú v 

strese, v zhone a v prázdnote. Ich duša sa unavuje a doslova nestačí 

za telom. Však v týždni je jeden deň – nedeľa, kedy by mala duša 

telo „dobehnúť“ a uskutočniť to, čo počas iných dní sa nedalo. Práve 

v nedeľu sa nám Boh prihovára cez svoje slovo a naznačuje nám, 

aký má s nami plán; radí nám, akí máme byť; chce nás povzbudiť, 

napomenúť a upozorniť na chyby, ktorých sa dopúšťame. Ak sa 

aspoň v nedeľu dokážeme stíšiť, vtedy pochopíme, čo Boh od nás 

očakáva a vtedy naša duša prijíma tú správnu potravu, ktorej sa jej 

cez týždeň upieralo. 

Niekedy možno bývame sklamaní. Hoci chodíme každú nedeľu 

na svätú omšu a počúvame Božie slovo, máme pocit, akoby sme stáli 

na jednom mieste. Necítime na sebe žiadnu zmenu. Sem-tam možno 

pocítime maličký krôčik vpred, ale je to veľmi slabé. Ak však máme 

takúto skúsenosť, tešme sa, lebo tu je už iskierka nádeje. Ak sa nám 

totiž podarí splniť aspoň maličkú čiastočku toho, čo sme v kostole 

počuli a k čomu sme boli vyzvaní, už na sebe pracujeme, veď Boh 

predsa vidí aj tie maličké kroky, ktoré konáme, lebo svoju svätosť a 

dokonalosť skladáme práve z malých úspechov. Každý aj ten 

najmenší úspech nás mení a zdokonaľuje. 

Ježiš nám chce dnes ukázať, že nedeľa má byť spojená s 

návštevou chrámu a počúvaním Božieho slova. Prežime tak aj 

dnešnú nedeľu. Snažme sa hlas Božieho slova počuť po celý 

nastávajúci týždeň, a tak sa o ďalší aspoň malý krok priblížiť k 

nášmu Pánovi.                                                          (www.trojica.sk) 

 

Spovedanie pred prvým piatkom: 

 

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

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

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

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

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



Poriadok bohoslužieb po 4. Nedeli v CO 

od 31.1. do 6.2. 2022 

Pondelok Sv. Jána 

Bosca, kňaza 

6:50 Kláštor 
ⴕDaniel Kováč,  

1. výr. 

31.1. 18:00 Bočiar Za ružencové spol. 

Utorok 
Féria 

6:50 Kláštor      ⴕHelena Vaňová 

1.2. 7:00 Haniska     ⴕHelena Vargová 

Streda 
Obetovanie 

Pána, sviatok 

/požehn. 

sviec/ 

18:00 Sokoľany   ⴕJozef Kuzma 

2.2. 18:00 Haniska 
Na úmysel  

Štefana Vargu 

Štvrtok 
Sv. Blažeja, 

biskupa a 

mučeníka 

/pož. hrdla/ 

6:50 Kláštor     

Na úmysel sr. Beatrix 

3.2. ⴕFrantišek Varga 

Piatok 
Féria 

18:00 Sokoľany   Za ružencové spol. 

4.2. 18:00 Haniska Za ružencové spol. 

  

Sobota 

5.2. 

Sv. Agáty, 

panny a 

mučenice 

7:00 Haniska   ⴕEva Vaňová, 1. výr. 

7:00 Kláštor   
ⴕMargita a Imrich 

Juhásovi 

7:45 Sokoľany   
ⴕMargita Drotárová, 

1. výr. 

  

 

  

Nedeľa 

6.2. 

  

  

  

5. Nedeľa  

v CO   

7:30 Haniska ⴕAlžbeta Vattaiová 

8:45 Sokoľany   ⴕLadislav Výrostko 

8:45 Bočiar ⴕAgata Spišáková 

10:15 Sokoľany   ⴕImrich Janke 

7:30 Kláštor     Za ZIP Agnesy 

10:00 Haniska 
  Za ZIP   

rodiny Františka 

 

Poklona Sviatosti oltárnej bude v piatok v Haniske a  v Sokoľanoch 

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

 



Poriadok bohoslužieb po 3. Nedeli v CO 

od 24.1. do 30.1. 2022 

Pondelok Sv.Františka 

Saleského 

biskupa  

a uč. Cirkvi 

6:50 Kláštor ⴕOndrej Pástor 

24.1. 18:00 Bočiar Za ZIP rodín 

Utorok 
Obrátenie  

sv. Pavla, 

apoštola 

6:50 Kláštor     
 ⴕMargita a Imrich 

Tóthovi 

25.1. 7:00 Haniska     ⴕImrich Kačmarik 

Streda Sv. Timoteja a 

Títa, biskupov 

18:00 Sokoľany   ⴕLadislav Gergely 

26.1. 18:00 Haniska ⴕFrantišek Varga 

Štvrtok 
Sv. Angely 

Merici, panny 

6:50 Kláštor     
ⴕŠtefan Gurbaľ 

27.1. ⴕ Imrich Kováč 

  19:00 Haniska ADORÁCIA 

Piatok 
Sv.Tomáša 

Akvinského 

kňaza  

a uč. Cirkvi  

18:00 Sokoľany   
Za Božiu pomoc  

pre vnúčata 

28.1. 18:00 Haniska 
ⴕŠtefan a Helena 

Sabovi 

  
Panny Márie  

v sobotu 

7:00 Haniska   ⴕJán, Jozef, Ján 

Sobota 7:00 Kláštor   ⴕZdenko Pravec 

29.1. 7:45 Sokoľany   ⴕPavol Jano, 1. výr. 

 

 

   

Nedeľa 

30.1. 

  

  

  

4. Nedeľa  

v CO   

7:30 Haniska 
ⴕTomáš, František, 

Tomáš 

8:45 Sokoľany   
ⴕFrantišek a Agnesa 

Semanovi 

8:45 Bočiar ⴕMargita Horváthová 

10:15 Sokoľany   ⴕMária Matisová 

7:30 Kláštor     ⴕMichal, Margita, Pavol 

10:00 Haniska 
ⴕFrantišek, Imrich, 

Alžbeta Palenčár 
 

V piatok 28.1. sa stretneme s prvoprijímajúcimi v Haniske aj  

v Sokoľanoch. 
 

Zbierka na kostol činila:    Haniska - 440.-€;    Sokoľany - 391.-€;   

Bočiar - 170.-€; 
 

Bohu známy daroval na kostol v Haniske 100.-€. 


