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34. nedeľa v cezročnom období – Krista Kráľa 
 

Prvé čítanie: Vy ste moje stádo; budem súdiť medzi ovcou a ovcou.   
                                                                                   (Ez 34, 11-12. 15-17)                                                                                                                                              
Žalm: Pán je môj pastier, nič mi nechýba.                   (Ž 23, 1-2a. 2b-3. 5. 6)  

Druhé čítanie: Odovzdá kráľovstvo Bohu a Otcovi, aby bol Boh všetko 
vo všetkom.                                                                   (1 Kor 15, 20-26. 28)                                                                                                      

Evanjelium: Čokoľvek ste urobili jednému z týchto mojich najmenších 
bratov, mne ste urobili.                                                           (Mt 25, 31-46)                                                                   
*****************************************************************  
 

ZÁKON LÁSKY 
 

  Keby som sa vás spýtal, ktorú 

modlitbu sa najčastejšie modlíte, iste 

by ste povedali, že je to modlitba 

Pána – Otče náš. A práve v tejto 

modlitbe sa denne obraciame           

k Bohu s prosbou: Príď kráľovstvo 

tvoje… Je to prosba, ktorá sa 

bezprostredne týka dnešného sviatku. 

V dnešnom evanjeliu sa nám približuje posledný súd, kde bude kráľ 

súdiť dobrých aj zlých, živých aj mŕtvych. Evanjeliá aj na iných 

miestach dokazujú, že Ježiš je kráľ. Najlepšie to vidno na kríži, kde 

to potvrdzuje najskôr svojím vrahom. Veď koľko potupných slov 

odznelo na jeho adresu a koľko provokácií tam padlo? A napriek 

všetkým týmto útokom Ježiš mlčí. My by sme iste čakali, že vrahom 

niečo karhajúce povie alebo zošle na nich dajaký blesk, ale on mlčí. 

A viete prečo? Lebo je Kráľ! 

     Dokazuje to aj všetkým, ktorí sa k nemu počas života stavali 

ľahostajne. Spomeňme aspoň Piláta, ktorému v podstate bolo jedno, 

či Ježiš zomrie alebo nie. On konal svoje remeslo a iste veľa ľudí 

poslal na smrť. Aj tu by sme čakali, že mu niečo povie, ale on opäť 

mlčí, lebo je Kráľ! 

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


     Ježiš mlčí preto, lebo čas na rozhovor s týmito ľuďmi ešte 

nenastal. Až potom, keď sa pred neho postavia, ako pred kráľa a 

večného sudcu, bude konštatovať: Odíďte odo mňa, zlorečení, do 

večného ohňa, ktorý je pripravený diablovi a jeho anjelom! Lebo 

som bol hladný, a nedali ste mi jesť; bol som smädný, a nedali ste mi 

piť; bol som pocestný, a nepritúlili ste ma; bol som nahý, a 

nepriodeli ste ma; bol som chorý a vo väzení, a nenavštívili ste ma. 

     Zaujímavé však je, že na kríži reaguje na jedného človeka, o 

ktorom by to nik nepovedal – na pravého zločinca. Na jeho úprimné 

slová pokánia hovorí: Ešte dnes budeš so mnou v raji. Odpúšťa mu 

hriechy a vyhlasuje ho za prvého svätca. Tieto slová môže vyriecť 

iba Kráľ! 

     Aké je Ježišovo kráľovstvo? Jeho súčasníci si mysleli, že na zemi 

vybuduje silnú ríšu s početným vojskom, ktoré víťazne povstane 

proti rímskej tyranii. On si ale nepredstavoval také kráľovstvo, hoci 

mal veľkú príležitosť stať sa pozemským kráľom, lebo ľud by za ním 

istotne šiel a podporoval ho. Len si spomeňme, keď zázračne 

rozmnožil chleby, ľudia prišli za ním, aby ho urobili kráľom. Ale 

ako Ježiš reaguje? Potajomky odíde a skryje sa. Aj Pilátovi povie, že 

jeho kráľovstvo nie je z tohto sveta. Ježiš nemá záujem o pozemské 

kráľovstvo, ktoré dnes je a zajtra zanikne, on hovorí o duchovnom 

kráľovstve. Pekne ho opisuje dnešná pieseň vďaky. Je to 

kráľovstvo pravdy a života, svätosti a milosti, spravodlivosti, 

lásky a pokoja. Každé kráľovstvo má svoje zákony, ktoré ak niekto 

poruší, vyhodia ho z neho. Dnešné evanjelium nám približuje tieto 

zákony. Je to vlastne iba jeden zákon – zákon lásky. 

     Žijem podľa tohto zákona? Sú moje ruky a srdce naplnené 

dobrými skutkami? Uvedomujem si, že iba dobro je kľúčom do 

Božieho kráľovstva? 

Dnes sme sa dozvedeli, že musíme oplývať láskou, aby sme mohli 

vstúpiť do Božieho kráľovstva.                                   www.trojica.sk 

 
Spovedanie pred prvým piatkom:   
 

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

  piatok od 16:00 do 18:00 a spoveď chorých od 9:00 h. 
Sokoľany:   utorok  od 09:00 do 10:00 a od 16:30 do 18:00 h 

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

11:00 h. 

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

http://www.trojica.sk/


Poriadok bohoslužieb po 1. Adventnej nedeli 

od 4.12. do 10.12. 2017 

 

Pondelok Sv. Barbory, 

panny a 

mučeníce 

7:00 Kláštor 
Katarína, Michal, 

Katarína

4.12. 18:00 Bočiar 
†Margita, Juraj, 

Margita 

Utorok 
féria 7:00 Haniska 

 Margita, Imrich, 

Margita, Michal5.12. 

Streda Sv. Mikuláša, 

biskupa 

17:00 Sokoľany 
Imrich Ivan, 1. 

výr.

6.12. 18:00 Haniska †František Seman 

Štvrtok Sv. Ambróza, 

biskupa a 

učiteľa Cirkvi 

 7:00      Kláštor     

Alžbeta, 

Ladislav, Helena, 

Imrich7.12. 

  

Nepoškvrnené 

počatie Panny 

Márie, 

slávnosť 

7:00 Haniska Ladislav Mikloš

Piatok 17:00 Bočiar 
†František a 

Jolana 

8.12. 18:00 Sokoľany 
Za ZIP rod. 

Kondášovej 

  18:00 Haniska 
Za požehnanie 

farnosti

Sobota 
féria 7:00 Haniska Mária Džubárová

9.12. 

     

2. Adventná 

nedeľa   

7:30 Haniska Terézia a Ondrej

Nedeľa  8:45 Sokoľany 

Poďakovanie 

Heleny za 70 r. 

života 

10.12. 8:45 Bočiar Jozef Norko

  10:00 Haniska 

 Poďakovanie 

Reginy za 80 r. 

života             

 

 



Poriadok bohoslužieb po  Nedeli Krista Kráľa 

od 27.11. do 3.11. 2017 

Pondelok 

féria 

7:00 Kláštor Vincent Kaleta

27.11. 18:00 Bočiar 
Za ružencové 

spoločenstvo 

Utorok 
féria 

7:00 Haniska 
 Mária Gombitová 

1. výr.

28.11. 18:00 Sokoľany †Ondrej Timko 

Streda 
féria 18:00 Haniska 

†Regina Kacvinská 

1. výr. 29.11. 

Štvrtok Sv. Ondreja, 

apoštola, 

sviatok 
 7:00      Kláštor     Mária Oravcová

30.11. 

Piatok 

Za účasti detí 

18:00 Sokoľany 
Za ružencové 

spoločenstvo 

1.12. 18:00 Haniska 
Za ružencové 

spoločenstvo 

Sobota Panny Márie 

v sobotu 

7:00 Haniska 
Helena, Vincent, 

Štefan

2.12. 7:45 Sokoľany †Mária Feketeová 

     

1. Adventná 

nedeľa   

7:30 Haniska 
Margita, Ondrej, 

Gabriel, Róbert

Nedeľa  8:45 Sokoľany 
Katarína a František 

Juhásovi

3.12. 8:45 Bočiar 
Terézia a František 

Spišákovi

  10:00 Haniska 
  Imrich a Mária 

Oravcovi             
 

Zbierka na kostol činila:   Haniska 450.-€;   Sokoľany 214.-€;   

Bočiar 105.-€; 
 

Na budúcu nedeľu bude zbierka na charitu. 
 

Stretnutie prvoprijímajúcich bude v pondelok v Bočiari a            

v utorok v Sokoľanoch. 
 

Poklona Sviatosti oltárnej bude v piatok v Haniske a  v Sokoľanoch 

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


