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Nedeľa - v deň slávnosti Narodenia Pána 

Prvé čítanie: Všetky končiny zeme uvidia spásu nášho Boha 

(Iz 52, 7-10)                                                                                                                                              

Žalm: Uzreli všetky končiny zeme spásu nášho Boha 

                                                               (Ž 98, 1. 2-3b. 3c-4. 5-6) 

Druhé čítanie: Boh k nám prehovoril v Synovi              

(Hebr 1, 1-6)                                                                                                        

Evanjelium: Slovo sa telom stalo a prebývalo medzi nami  

(Jn 1, 1-18) 

*******************************************************  

A Slovo sa stalo telom a prebývalo medzi nami 

 

Radostné Vianoce! V dnešný deň, keď slávime narodenie nášho 

Spasiteľa a oslavujeme, že Božie Slovo sa stalo telom a prebývalo 

medzi nami, vám prajem hojné Božie požehnanie. 

 

Priemerný človek počuje každý deň takmer tridsaťtisíc slov. Väčšina 

z nich ide jedným uchom dnu a druhým von. Ale niektoré nám ostanú 

v mysli a formujú náš spôsob myslenia a tiež rozhodnutia, ktoré 

robíme. To sú tie slová, na ktorých záleží. 

 

V dnešný vianočný deň nám svätý Ján hovorí, že je jedno Slovo, na 

ktorom záleží oveľa viac, než na akomkoľvek slove, ktoré budeme 

kedy počuť. Je to Ježiš, živé Slovo Boha, ktoré dáva život všetkému 

na svete.  

On je božské Slovo, ktoré nám dáva Božiu milosť a pravdu. On je 

sväté Slovo, ktoré svieti vo tmách, aby nás oslobodilo od hriechu 

a smrti. 

http://www.haniska.rimkat.sk/


On je večné Slovo, ktoré stalo telom a ktoré prebývalo medzi nami, 

Dnes môže byt dosť rušný, ba možno aj hlučný deň. Na svätej omši 

budeme radostne spievať Sláva Bohu na výsostiach a Dnes sa nám 

narodil Spasiteľ, Kristus Pán.  

 

Mnohí z nás sa ocitnú v zmätku príprav na rodinné oslavy. Kto vie? 

Možno budeme počas dneška počuť dokonca až štyridsať alebo 

päťdesiattisíc slov! Samozrejme, dnes to tak aj má byť. No stredom 

toho všetkého je Ježiš, Božie Slovo, ktoré prišlo preto, aby na túto zem 

prinieslo život, uzdravenie, radosť a pokoj. 

 

Pápež František hovorí: „Tento rok nás čakajú obmedzenia a ťažkosti, 

ale myslíme na Vianoce Panny Márie a sv. Jozefa, ktorí nemali na 

ružiach ustlané! Koľké ťažkosti mali, koľké starosti! No viera, nádej 

a láska ich viedli a podopierali. Nech je to tak aj pre nás! Nech nám 

táto ťažkosť pomôže aj trochu očistiť spôsob prežívania Vianoc tým, 

že zanecháme konzumizmus. Nech sú tieto Vianoce viac náboženské, 

viac autentické, viac pravdivé.“ 

 

Aj keď bude možno dnešok a najbližšie dni dosť hlučné, uisti sa, že si 

nájdeš čas na to, aby si bol v tichu s Ježišom a započúval sa do jeho 

hlasu. Privítaj ho vo svojom srdci. Dovoľ mu, aby ti zvestoval 

radostnú zvesť. Dovoľ mu, aby ti znovu povedal, že ťa miluje. 

 

Pane Ježišu, Slovo Otca, príď a hovor môjmu srdcu slová milosti 

a pokoja!" (Slovo medzi nami) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Bohom požehnaný, pokojný a pre ľudí úspešnejší milostivý Nový Rok. 

 

Poriadok bohoslužieb po Nedeli Narodenia Pána 

od 26.12.2022 do 1.1.2023 
     

  

Pondelok 

26.12. 

Sv. Štefana, 

prvého 

mučeníka, 

sviatok 

7:30 Haniska ⴕImrich Vaško 

8:45 Sokoľany   
Za ZIP rod. Beliovej a 

Leškovej 

8:45 Bočiar ⴕJán, Katarína a Margita 

10:00 Haniska ⴕAnna Semanová 

Utorok 

27.12. 

Sv. Jána, 

apoštola a 

evanjelistu  

7:00 Haniska     ⴕPavol, Mária, Pavol 

Streda 

28.12. 

Sv. 

Neviniatok, 

mučeníkov 

17:00 Sokoľany   ⴕŠtefan Szeman 

18:00 Haniska ⴕHelena Takáčová 

Štvrtok 

29.12. 

Piaty deň 

oktávy 

Narodenia 

Pána 

7:00 Kláštor 
ⴕFrantišek, Helena, 

Pavol Čarný 

Piatok 

30.12. 

Svätej 

Rodiny 

18:00 Sokoľany   ⴕLadislav Potemri 

18:00 Haniska ⴕLadislav Dulovič 

Sobota 

31.12. 

  

Siedmy deň 

v oktáve 

Narodenia 

Pána 

15:00 Bočiar   ⴕTerézia Tóthová 

16:30 Sokoľany   ⴕAlžbeta Semanová 

16:30 Haniska   ⴕRegina Kundráková 

   

Slávnosť 

Panny Márie 

Bohorodičky  

7:30 Haniska Za ZIP deti Alžbety 

Nedeľa 

1.1.2023 

8:45 Sokoľany   Za prvoprijímajúce deti 

8:45 Bočiar ⴕEtela Plevová 

  10:00 Haniska 
Za pokoj a požehnanie 

farnosti 



Poriadok bohoslužieb po slávnosti Panny Márie Bohorodičky 

od 2.1. do 8.1.2023 
     

Pondelok 

2.1. 

Sv. Bazila 

Veľkého a 

Gregora 

Nazianského 

7:00 Kláštor 
ⴕJozef a Alžbeta 

Sedlákovi 

18:00 Bočiar 
Za ružencové 

spoločenstvo 

Utorok 

3.1. 

Najsvätejšieho 

mena Ježiš 
7:00 Haniska     ⴕKatarína Žačková 

Streda 

4.1. 
féria 

17:00 Sokoľany   ⴕMargita Ondová 

18:00 Haniska ⴕImrich Varga 

Štvrtok 

5.1. 
féria 7:00 Kláštor 

ⴕRegina 

Kundráková 

  

Piatok 

6.1. 

  

Zjavenie Pána,   

slávnosť 

7:30 Haniska  
Za ružencové 

spoločenstvo 

8:45 Sokoľany   
Za ružencové 

spoločenstvo 

8:45 Bočiar 
Za ⴕ z rodiny 

Čarnej 

10:00 Haniska 
Za ZIP Agnesy s 

rodinou 

Sobota 

7.1. 
féria 

7:00 Haniska   ⴕAlžbeta Liptáková 

7:45 Sokoľany   ⴕOľga a František 

   

2. Nedeľa po 

NP, Krst Pána 

7:30 Haniska 
ⴕAlžbeta a Ondrej 

Horváthovi 

Nedeľa 

8.1. 

8:45 Sokoľany   
Za ZIP Františka L 

s rodinou 

8:45 Bočiar ⴕJán Novotný 

  10:00 Haniska 
ⴕTomáš Palenčár a 

rodičia 

Na sviatok Zjavenia Pána požehnanie domov, ktoré sú nahlásené, 

začneme v Bočiari  po sv. omši a v Haniske a v Sokoľanoch od 14:00h.  
 

 


