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3. Adventná nedeľa 

 
Prvé čítanie: Boh sám príde a spasí vás      (Iz 35, 1-6b. 10) 
Žalm:   Príď, Pane, príď a zachráň nás.                                                                     
                                                                        (Ž 146, 6c-7. 8-9a. 9b-10) 

Druhé čítanie: Posilnite si srdcia, lebo Pánov príchod sa približuje                                                  
                                                                                         (Jak 5, 7-10)                                                                                                      
Evanjelium: Ty si ten, ktorý má prísť, alebo máme čakať iného?     

                               (Mt 11, 11)                                                                   
*****************************************************************  

Čo je to radosť? 

 Zamysleli ste sa niekedy nad tým, čo to radosť je? 

Pri uvedomení si, že dnešná nedeľa je  už 3. Adventná, ktorá nesie 

názov Gaudete som sa opäť raz zamyslela, čo je pre mňa radosť? 

 Mnohí sa nad tým teraz zamyslíte a vybavia sa vám rôzne situácie, 

v ktorých ste radost prežívali. Všetky boli pozitívne, pekné a chceli by 

sme ich prežívať neustále. 

 Niekedy to môže byť len maličkosť. Predstavte si, že kráčate po ulici, 

tak ako stále, a zrazu stretnete človeka, pre vás úplne neznámeho, 

ktorý sa na vás zrazu usmeje. Len vám venuje úsmev a obaja idete 

ďalej svojím smerom. Možno si na to o pár minút ani nespomeniete, 

ale v tú chvíľu ste cítili aspoň malý kúsok radosti.  

 Bol to neznámy človek a zanechal vo vás radosť. No o koľko väčšia 

je potom radosť, ktorú prežívate s niekym blízkym? Prežívate radosť 

z úspechu detí, vnúčat alebo blízkych.  

 Ale čo spôsobilo radosť vám? Zväčša je to radosť, keď získame niečo, 

po čom sme túžili, či už materiálne, hoci táto radosť rýchlo pominie. 

Alebo oveľa väčšiu radosť máme z niečoho, čo si za peniaze 

nemôžeme kúpiť.  

http://www.haniska.rimkat.sk/
http://dkc.kbs.sk/?in=Iz35,1


 Zdraví si niekedy nevážia, aké majú štastie, no chorí ktorí zdolali 

chorobu, či už vážnu alebo menej vážnu, sú štastní, že získali zdravie, 

po ktorom veľmi túžili.  

 Človek, ktorý zdolal prekážku, má v srdci radosť, pretože vie koľko 

úsilia musel vynaložiť, aby všetko zvládol a uspel. 

 No kde je pri tom Boh? 

 To je jednoduché, ak sme ho pustili do nášho srdca, je pri nás. Prežíva 

každú radosť s nami. 

 A nie len radosť, hoci hovoríme dnes hlavne o nej. Prežíva s nami 

bolesť a smútok, každú jednu prekážku a dohliada na nás, pretože vie, 

že práve vtedy ho potrebujeme najviac. 

 No práve preto, že bol s nami v tých ťažkých chvíľach, mal by 

byť aj v tých radostných. Veď bola by naša radosť úplná, keby sa 

s nami netešil priateľ, ktorý bol v najhorších časoch pri nás? 

 

Miška Mičietová 

SPOVEDANIE PRED VIANOCAMI 2022 
 

Deň Miesto Čas 

Pondelok 
12.12.2022 

Bočiar 17:00 – 18:00 

Utorok 
13.12.2022 

Šebastovce  16:00 – 18:00  

Streda 
14.12.2022 

Kechnec  16:00 – 18:00  

Štvrtok 

15.12.2022 
Sokoľany  16:00 – 18:00  

Piatok 
16.12.2022 

Seňa 15:00 – 18:00 

Sobota 
17.12.2022 

Haniska 9:00 – 11:00 

Košice - Barca 14:00 – 17:00 

IV. 

Adventná  Nedeľa 
18.12.2022 

Košice - Barca 14:00 – 17:00 



 

Poriadok bohoslužieb po 3. Adventnej nedeli 

od 12.12. do 18.12. 2022 

    

Pondelok 

12.12. 
féria 

7:00 Kláštor 
ⴕ Tomáš, František, 

Tomáš 

18:00 Bočiar ⴕ Štefan Majný 

Utorok 

13.12.  

Sv. Lucie, 

panny 

a mučenice 

7:00 Haniska     Za ZIP pre Alžbetu 

Streda 

14.12. 

Sv. Jána 

z Kríža, kňaza 

a uč. Cirkvi 

18:00 Sokoľany   
ⴕPavol a Mária 

Tóthovi 

18:00 Haniska ⴕSr. Eulalia 

Štvrtok 

15.12. 
féria 

7:00 Kláštor ⴕMária Kvašná 

18:00 Sokoľany ⴕMargita Ondová 

Piatok 

16.12. 
féria 

18:00 Sokoľany   
ⴕFrantišek a Agnesa 

Semanovi 

18:00 Haniska 
ⴕImrich, Andrej, 

Šimon 

Sobota 

17.12. 
féria 

7:00 Haniska   
ⴕFrantišek a Katarína 

Juhasovi 

7:45 Sokoľany  ⴕMatúš Krajcar 

   

Nedeľa 

18.12. 

 

4. Adventná 

nedeľa 

7:30 Haniska ⴕImrich Seman 

8:45 Sokoľany   ⴕMilan Popovič 

8:45 Bočiar 
ⴕLadislav a Helena 

Beliovi 

10:00 Haniska 
ⴕImrich a Mária 

Oravcovi 

 

Stretnutie birmovancov bude v piatok 16.12. v Sokoľanoch aj v 

Haniske. 

Na budúcu nedeľu bude zbierka na potreby našich kostolov. 

 



Poriadok bohoslužieb po 4. Adventnej nedeli  

od 19.12. do 25.12. 2022 
     

Pondelok 

19.12. 
féria 

7:00 Kláštor 
ⴕŠtefan, Alžbeta, 

Augustín 

18:00 Bočiar 
ⴕVojtech, Agnesa, 

Margita 

Utorok 

20.12.  
féria 

5:00 Haniska  ⴕMária Harčaríková 

6:00 Sokoľany  ⴕHelena Semanová 

Streda 

21.12. 
féria 5:00 Haniska  ⴕMilan Seman 

Štvrtok 

22.12. 
féria 

7:00 Kláštor 
ⴕŠtefan Gurbaľ, 

1. výr. 

19:00 Haniska ADORÁCIA 

Piatok 

23.12. 
féria 

18:00 Sokoľany  
ⴕKatarína 

Zeleňáková, 1. výr. 

5:00 Haniska ⴕJolana Čarná 

Sobota 

24.12. 

Narodenie Pána, 

slávnosť 

7:00 Kláštor  ⴕMichal Knapík 

22:45 Bočiar 
Poďakovanie za 

90 r. života 

0:00 Sokoľany  
Za ZIP rod. 

Beregszasziovej 

0:00 Haniska  
Za ZIP rod 

Maňovej 

Nedeľa 

25.12. 

Nedeľa - v deň 

slávnosti 

Narodenie Pána 

7:30 Haniska 
ⴕŠtefana Helena 

Sabovi 

8:45 Sokoľany  
Za ZIP pre Máriu 

s rodinou 

8:45 Bočiar Za ZIP pre vnúčatá 

10:00 Haniska 
Za požehnanie 

farnosti 

V štvrtok 22.12. navštívime chorých s Eucharistiou po nahláseni:  od 

9.h. v Haniske  a od 11. h. v Sokoľanoch.     

V nedeľu Božieho Narodenia  nás navštívia koledníci s Dobrou 

novinou od 14:00h.   

Radostné, pokojné a milostiplné Vianočné sviatky všetkým 

ľuďom a rodinám.     


