
 

Číslo 48, 49                       27.november                     Dvojtýždenník 

Založené v roku 2002   ročník 21         www.haniska.rimkat.sk 

1. adventná nedeľa 

Prvé čítanie: Pán zhromaždí všetky národy vo večnom pokoji 

Božieho kráľovstva             
                                                                                                (Iz 2, 1-5) 

                                                                                                                                                                                                                                                                                   
Žalm: S radosťou pôjdeme do domu Pánovho                                                                          

                                                                        (Ž 122, 1-2. 4-5. 6-7. 8-9) 

Druhé čítanie: Naša spása je blízko  
                                                                       (Rim 13, 11-14a)                                                                       

                                                                                                   

Evanjelium: Bdejte, aby ste boli pripravení 
                                                                                             (Mt 24, 37-44)                                                                   
*****************************************************************  

Byť pripravený 
Keď čakáme návštevu, tak iste nesedíme so založenými rukami, ale 

pripravujeme sa na jej príchod. Chceme, aby sa cítila u nás dobre, aby sme 

spoločne prežili pekné chvíle. 

Adventná doba, do ktorej práve vstupujeme, je tiež časom prípravy na 

príchod najvzácnejšej návštevy – Ježiša Krista. Keď uvažujeme nad jeho 

príchodom, musíme povedať, že môže byť štvoraký. 

Ježiš prišiel na svet ako betlehemské dieťa. Od Poslednej večere k nám 

prichádza pod sviatostným spôsobom, keď ho prijímame v Eucharistii. Príde 

v hodinu našej smrti a napokon na konci sveta, ako spravodlivý Sudca živých 

i mŕtvych. Skúsme sa preto hneď v prvých hodinách adventu zamyslieť nad 

jeho štvorakým príchodom, aby sme sa na každé stretnutie s ním dobre 

pripravili. 

Vianočné sviatky nám pripomínajú prvý Ježišov príchod, keď si 

jednorodený Syn Boží mocou Ducha Svätého vzal telo z Márie Panny a stal 

sa človekom. Cez tieto sviatky Ježiš prichádza duchovným spôsobom, aby 

nám priniesol dary, ktoré pri jeho príchode oznamovali anjeli. V prvom rade 

nám prináša pokoj, po ktorom všetci túžime, pokoj, ktorý nám svet nemôže 
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dať. Je potrebné mu však pripraviť cestu do srdca, ktoré by sa malo stať 

pomyselnými jasličkami. Preto musíme úprimným pokáním odstrániť každý 

hriech, nedokonalosť a náruživosť, lebo Ježiš môže vstúpiť iba do čistého 

srdca.  

Ježiš ďalej prichádza k nám v Eucharistii. Aj na tento príchod sa 

musíme dôkladne pripraviť. K tomu nás povzbudzuje aj svätý Pavol v 1. liste 

Korinťanom: Nech teda človek skúma sám seba, a tak je z toho chleba a pije 

z kalicha. Lebo kto je a pije, a nerozoznáva telo, ten si je a pije odsúdenie. 

Svätému prijímaniu zabraňuje ťažký – smrteľný hriech, preto je nevyhnutné 

dobré spytovanie svedomia, aby sme nikdy nehodne neprijímali Ježišovo 

telo. Tretí Kristov príchod sa uskutoční v hodine našej smrti. Vtedy príde 

ako spravodlivý Sudca, ktorému sa budeme zodpovedať za celý náš život. 

Budeme sa zodpovedať nielen zo všetkých myšlienok, rečí, žiadostí a 

skutkov, ale aj z toho, čo sme mali konať a nekonali sme. Vtedy sa rozhodne 

o celej našej večnosti. Bude to vážny okamih, a preto je nevyhnutné sa naň 

bedlivo pripravovať. K tomu nás vyzýva aj dnešné evanjelium: Bdejte teda, 

lebo neviete, v ktorý deň príde váš Pán. Bohužiaľ, mnohí zabúdajú na tento 

Ježišov príchod, pripravujú sa naň ľahostajne, alebo prípravu ľahkomyseľne 

odkladajú a podceňujú, akoby mali na tomto svete žiť večne.  

Štvrtý príchod Ježiša nastane, keď sa naplnia jeho slová: Budú 

znamenia na slnku a mesiaci i na hviezdach a na zemi budú národy plné 

úzkosti a zmätku z hukotu mora a vlnobitia. Ľudia budú zmierať od strachu 

a očakávania toho, čo príde na svet, lebo nebeské mocnosti sa budú chvieť. 

Vtedy uvidia Syna človeka prichádzať v oblaku s mocou a veľkou slávou. 

Keď sa to začne diať, vzpriamte sa, zodvihnite hlavu, lebo sa blíži vaše 

vykúpenie. Je dôležité neustále sa pripravovať na tento príchod, aby aj o nás 

platili slová o vykúpení spravodlivých… 

Nech nám aj adventná doba pomôže urobiť všetko preto, aby sa Kristus 

narodil v našich srdciach. Často ho prijímajme v Eucharistii, a tak sa 

pripravujme na stretnutie s ním v hodinu našej smrti aj na konci vekov, keď 

príde v sláve. 
(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 spoved´ 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 spoved´ chorých od 11:00h. 

Bočiar: pondelok od 17:00 do 18:00h. 

 

Poklona Sviatosti oltárnej bude v piatok v Haniske 

a v Sokoľanoch od 16:00 h. a v Bočiari v pondelok od 17:00h. 
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Poriadok bohoslužieb po 1. Adventnej nedeli  

od 28.11. do 4.12. 2022 
     

Pondelok 

féria 

7:00 Kláštor ⴕRegina Kundráková 

28.11. 18:00 Bočiar 
Za ružencové 

spoločenstvo 

Utorok 
féria 

7:00 Haniska     ⴕOndrej Pástor, 1. výr. 

29.11.  18:00 Sokoľany   ⴕOndrej Timko 

Streda Sv. Ondreja, 

apoštola, 

sviatok 

18:00 Haniska   
ⴕŠtefan, Katarína, 

Vladimír 30.11. 

Štvrtok 
féria 

7:00 Kláštor ⴕLadislav Veles 

1.12. 9- 18. Sokoľany   Celodenná poklona 

Piatok 

féria 

18:00 Sokoľany   
Za ružencové 

spoločenstvo 

2.12. 18:00 Haniska 
Za ružencové 

spoločenstvo 

Sobota Sv. Františka 

Xaverského, 

kňaza 

7:00 Haniska   ⴕKatarína Žačková 

3.12. 7:45 Sokoľany   ⴕFrantišek Hiščák 

   

2. Adventná 

nedeľa  

7:30 Haniska ⴕFrantišek a Helena 

Nedeľa 8:45 Sokoľany   
Poďak. Jaroslava za 

50 r. života 

4.12. 8:45 Bočiar ⴕMária Zamborská 

  10:00 Haniska ⴕŠtefan Ivan 

      

Zbierka na kostol činila:  Haniska - 395.-€;  Sokoľany - 318.-€;  Bočiar - 120.-€; 

Na budúci týždeň bude v piatok 2.12. stretnutie birmovancov spoločné v 

Haniske. 

Od 2.12. do 4.12 bude v kostole v Haniske inštalovaná výstava "Eucharistické 

zázraky vo svete", ktorá bola vytvorená 15-ročným chlapcom - bl. Carlom 

Acutisom. Prednáška o bl. Carlovi a o Eucharistických zázrakoch bude v kostole 

v piatok 2.12. po večernej sv. omši a tiež v nedeľu 4.12. po sv. omši o 10. Všetci 

ste srdečne vítaní. 

 

  



 

 

 

 

 

 

  

Poriadok bohoslužieb po 2. Adventnej nedeli 

od 5.12. do 11.12. 2022 
     

Pondelok 
féria 

7:00 Kláštor ⴕHelena Majorošová 

5.12. 18:00 Bočiar ⴕMária a Ondrej Beli 

Utorok Sv. Mikuláša, 

biskupa 
7:00 Haniska     ⴕAlžbeta Liptáková 

6.12.  

Streda Sv. Ambróza, 

biskupa a uč. 

Cirkvi 

17:00 Sokoľany   ⴕJozef,Helena,Imrich Liptákovi 

7.12. 18:00 Haniska ⴕŠtefan Sabo 

  
Nepoškvrnené 

počatie Panny 

Márie, 

slávnosť 

7:00 Kláštor 
ⴕFrantišek,Imrich,Alžbeta 

Palenčar 

Štvrtok 17:00 Bočiar ⴕŠtefan, Mária, Ján Spišákovi 

8.12. 18:00 Sokoľany   ⴕBartolomej Lacko 

  18:00 Haniska ⴕLadislav Mikloš 

Piatok 
féria 

18:00 Sokoľany   ⴕLadislav Výrostko 

9.12. 18:00 Haniska ⴕEdita a Andrej Kajlovi 

Sobota 
féria 

7:00 Haniska   ⴕRegina Dudášová 

10.12. 7:45 Sokoľany   ⴕPavol Piško 

   

3. Adventná 

nedeľa  

7:30 Haniska ⴕMargita,Ondrej,Gabriel,Róbert 

Nedeľa 8:45 Sokoľany   Za ZIP rod. Lackovej 

11.12. 8:45 Bočiar ⴕAgata Spišáková, 1. výr. 

  10:00 Haniska ⴕAlžbeta Horváthová 

     

Stretnutie prvoprijímajúcich bude v stredu 7.12. v Sokoľanoch a v piatok 

9.12. v Haniske. 
 Na charitu ste darovali 506 eur.

Bohu známi darovali na kostol 200 a 100 eur. Za Vaše milodary Pán Boh zaplať.


