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 5. nedeľa v Cezročnom období 

 
Prvé čítanie: Hľa, tu som, mňa pošli.                              (Iz 6, 1-2a. 3-8)                                                                                                                                              

Žalm: Budem ti hrať pred tvárou anjelov.                                                                      
                                                                     Ž 138, 1-2a. 2b-3. 4-5. 7c-8)  

Druhé čítanie: My takto hlásame a vy ste tak uverili. (1 Kor 15, 1-11)                                                                                                      

Evanjelium: Na tvoje slovo spustím sieť.                             (Lk 5, 1-11)                                                                   
*****************************************************************  

 

Viera = Láska. 
 

Ako by ste reagovali, keby vás neznámy človek z ulice pozval k 

sebe domov s tým, že vám chce darovať svoje auto? Verili by ste 

mu? Asi nie. Možno máte skúsenosti s ľuďmi tohto typu, ktorí veľmi 

radi sľubujú hory-doly, ale keď príde na konkrétny skutok, tak úplne 

zlyhajú. A čo je horšie, niekedy sa doslova vysmejú či zneužijú vašu 

ľahkovernosť. 

Po zistení týchto skutočností nás možno viac prekvapuje 

počínanie si Petra, ktorý ako skúsený, starý rybár, doslova 

vyrastajúci na mori, ktorý poznal hádam všetky druhy rýb a miesta 

ich výskytu, poslúchne Ježiša. Porušujúc všetky rybárske pravidlá, 

zatiahol na hlbinu a spustil sieť. On však nenaletel Ježišovým 

sľubom, lebo naozaj chytil množstvo rýb. Uveril, že Ježiš urobil 

zázrak, vďaka jeho pevnej a hlbokej viere. 

Ako by sme však mohli posúdiť hlbokú vieru? Ako 

presvedčenie, že Boh jestvuje? Nám nestačí veriť, že Boh jestvuje, 

my musíme veriť, že v nás prebýva a vlieva nám svoj život. Boží 

život v nás je láska. Ak tá napĺňa naše srdce, vtedy oplývame 

hlbokou vierou. Povedzme si to aj naopak - hlboká viera musí 

vyústiť v lásku. Ak by sme to chceli znázorniť matematicky, tak by 

sme medzi slová viera a láska museli dať znamienko rovná sa. Priam 
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geniálne túto rovnicu vyjadril sv. Pavol, ktorý v Prvom liste 

Korinťanom píše: Láska je trpezlivá, láska je dobrotivá; nezávidí, 

nevypína sa, nevystatuje sa, nie je nehanebná, nie je sebecká, 

nerozčuľuje sa, nemyslí na zlé, neteší sa z neprávosti, ale raduje sa 

z pravdy. Všetko znáša, všetko verí, všetko dúfa, všetko vydrží. 

Láska nikdy nezanikne. Využime dnešnú nedeľu, aby sme sa 

zamysleli práve nad týmto problémom. Lebo, buďme úprimní, ako 

často používame v súvislosti s našou osobou výraz – dobrý katolík.  

Nech posolstvo Božieho slova dnešnej nedele nám naplní srdcia 

a utvrdí nás v istote, že pravý veriaci je ten, kto dokáže milovať. Iba 

ten môže o sebe povedať, že je hlboko veriaci. Preto zbúrajme v sebe 

všetky bariéry a nepriateľstvá, upodozrievania a výčitky, zloby a 

hnevy. Všetko zlo nech spáli naša láska…                      (www.trojica.sk) 

 

Sochár 

Sochár v každom kúsku nejakého materiálu či už hliny, kameňa, 

dreva, vidí vopred to, čo by vedel vytvoriť. Z lepších a kvalitnejších 

surovín bude dielo vyrobené skôr, s menšou námahou a umelcovi 

spraví radosť. Čím je surovina nekvalitnejšia, napríklad krivé drevo s 

dierami, odštiepený kameň, hlina presušená a bez vláčnosti, tým ja 

na diele viac roboty a úsilie je oveľa väčšie. Také dielo prináša 

tvorcovi radosť ešte väčšiu ako dielo vytvorené ľahko. Váži si ho a 

pri pohľade naň si uvedomí, koľko námahy ho to stálo. Len sa tak 

pousmeje a položí si ho k ostatným výrobkom do police. Každé je 

jedinečné, má ho rád, aj keď za každým to bol iný príbeh.  

Všetci sme z iného materiálu, s inými vlastnosťami, niekto s 

lepšími, iný zas s horšími a niekto podľa nás z úplne 

"nepoužiteľného materiálu". Pán ako najdokonalejší umelec vie pri 

pohľade na každého z nás, čo chce z nás vytvoriť a na čo by sme sa 

hodili. S niekým bude menej roboty, len trochu opracovať, s iným 

zas bude roboty veľa, aj dláto, pílku a kladivo bude treba použiť. Ale 

radosť umelca, nášho Pána, nad každým jedným z nás je nekonečná. 

Pri pohľade na všetky svoje diela sa s láskou usmieva.  

Myslíš si, že si z nepoužiteľného materiálu? Možno nemáš 

ideálne vlastnosti, ale Pán aj teba chce použiť na krásne dielo! A ty 

si zas myslíš, že preto, že máš veľa dobrých vlastností, budeš u Pána 

jeho obľúbenejší?  Nie! Každé stvorenie je rovnako milované! 
 

 



Poriadok bohoslužieb po 6. Nedeli v CO 

od 14.2. do 20.2. 2022 

Pondelok 
Féria 

6:50 Kláštor ⴕ Imrich Majoroš 

14.2. 18:00 Bočiar ⴕ Ján a Imrich 

Utorok 
Féria 

6:50 Kláštor     
 ⴕ Anastázia 

Kováčová 

15.2. 7:00 Haniska     ⴕ František Tkáč 

Streda 

Féria 

18:00 Sokoľany   
ⴕ Imrich a Jozef 

Semanovi 

16.2. 18:00 Haniska 
ⴕ Oľga a Štefan 

Sedlákovi 

Štvrtok 

  

17.2. 

Féria 
6:50 Kláštor     

ⴕ Vladimír Kajla 

ⴕ Anna Buchláková 

19:00 Haniska ADORÁCIA 

Piatok 

Féria 

18:00 Sokoľany   Za ZIP rod. Lackovej 

18.2. 18:00 Haniska 
ⴕ Andrej Harčárik,  

1. výr. 

  

Sobota 

19.2. 

 

Panny Márie 

v sobotu 

7:00 Haniska   
ⴕ František Oravec,  

1. výr. 

7:00 Kláštor   
ⴕ Jozef a Alžbeta 

Ondočkovi 

7:45 Sokoľany   ⴕ Helena Semanová 

 

 

   

Nedeľa 

20.2. 

  

  

  

7. Nedeľa   

v CO   

7:30 Haniska ⴕ Bartolomej Sabo 

8:45 Sokoľany   ⴕ Regina Suchá 

8:45 Bočiar ⴕ Margita Horváthová 

10:15 Sokoľany   Za ZIP Márie K. s rod. 

7:30 Kláštor     ⴕ Ladislav Nahaj 

10:00 Haniska 
  Za ZIP Márie O.  

s rodinou 
 

Na budúci týždeň budeme mať zbierku na potreby našich kostolov. 
 



Poriadok bohoslužieb po 5. Nedeli v CO 

od 7.2. do 13.2. 2022 

Pondelok 
Féria 

6:50 Kláštor 
ⴕ Eva a Štefan 

Majorošovi 

7.2. 18:00 Bočiar ⴕ Imrich Čonka 

Utorok 
Féria 

6:50 Kláštor      ⴕ Imrich Mihálik 

8.2. 7:00 Haniska     ⴕ Ján, Helena, Ján 

Streda 

Féria 

18:00 Sokoľany   ⴕ Karol Nemec 

9.2. 18:00 Haniska 
ⴕ Alžbeta a František 

Miklošovi 

Štvrtok Sv. Školastiky, 

panny 
6:50 Kláštor     

ⴕ Ladislav Bodnár 

10.2. ⴕ Jolana Majorošová 

Piatok 
Panny Márie 

Lurdskej,  

/svetový deň 

chorých/ 

18:00 Sokoľany   
ⴕ Terézia Kuzmová,  

1. výr. 

11.2. 18:00 Haniska 
Poďak. Ireny  

za 80 r. života 

  

Sobota 

12.2. 

 

Panny Márie  

v sobotu 

7:00 Haniska   
ⴕ Štefan a Helena 

Sabovi 

7:00 Kláštor   ⴕImrich Seman 

7:45 Sokoľany   ⴕ Gabriela Verešová 

 

 

   

Nedeľa 

13.2. 

  

  

  

6. Nedeľa  

v CO   

7:30 Haniska 
Za B. pomoc  

pre Štefana s rod. 

8:45 Sokoľany   
ⴕ Regina Semanová,  

1. výr. 

8:45 Bočiar ⴕ Štefan a Helena Čarni 

10:15 Sokoľany   
Za ZIP rod. 

Beregszasziovej 

7:30 Kláštor     ⴕ Mikuláš Žačok 

10:00 Haniska 
  Poďak. Imricha  

za 70 r. života 
 

V piatok 11.2. budeme mať stretnutie prvoprijímajúcich v Haniske aj 

v Sokoľanoch. 
 

Snúbencov pozývame na prvú náuku, ktorá sa uskutoční  

v stredu  9.2. o  19:00h., alebo  v sobotu 12.2. o 9:30h. 
 

V piatok by sme udelili pomazanie chorým a starším po 60. Treba 

byť v milosti posv., preto ponúkame aj spoveď pred sv. omšou  

od 17:30h. 


