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Veľkonočná nedeľa Pánovho zmŕtvychvstania 
  

Prvé čítanie: Po jeho zmŕtvychvstaní sme s ním jedli a pili.  
                                                                                        (Sk 10, 34a. 37-43)                                                                                                                                              

Žalm: Toto je deň Krista Pána, radujme sa, aleluja. 
                                                                    ( Ž 118, 1-2. 16ab+17. 22-23) 

Druhé čítanie: Hľadajte, čo je hore, kde je Kristus.                (Kol 3, 1-4)                                                                                                      
Evanjelium: Ukrižovaný Ježiš Nazaretský vstal z mŕtvych.       (Mk 16, 1-8)                                                                   
*****************************************************************  

 

Ježiš žije! 
 

     Človek pozná a vie aj zadefinovať rozličné pocity. Napríklad 

pocit zimy, tepla, smútku, radosti, bolesti, pohody... Medzi nimi 

určite najpríjemnejší je pocit radosti. Ktosi múdry napísal: Nič nie je 

krajšie, ako radosťou ožiarená tvár. 

     Aj z dnešného evanjelia plynie radosť, ktorá vystriedala smútok. 

Ako museli byť ženy sklamané, keď našli prázdny hrob. Lámali si 

hlavu, kde môže Pán byť. Anjel ich však upokojil: Neľakajte sa! 

Hľadáte Ježiša Nazaretského, ktorý bol ukrižovaný. Vstal z mŕtvych. 

Niet ho tu. Ženy mali dôvod na radosť, lebo Ježiša toľkí odpísali, 

toľkí sa nad ním pohoršili. Ale jeho verní pri ňom zotrvali a teraz 

boli svedkami veľkého triumfu nad smrťou. Ježiš vstal! Ježiš žije! 

     Jeho zmŕtvychvstanie malo obrovský význam, lebo ním dokázal 

pravdivosť svojho učenia. Židia ho viackrát pokúšali, reptali proti 

nemu a chceli dôkazy: Aké znamenie nám ukážeš, že môžeš toto 

robiť? Ježiš im odpovedal: Zborte tento chrám a za tri dni ho 

postavím. Vtedy ho vysmiali. Mysleli si, že hovorí o jeruzalemskom 

chráme. On však rozprával o svojom tele. Evanjelista dodáva, že keď 

vstal z mŕtvych, apoštoli pochopili význam jeho slov. Lebo Ježiš učil 

ako ten, čo má moc. Učil, že slová, ktoré hovorí, nepochádzajú od 

neho, ale od Otca, a preto keď vstal, všetkým ukázal, že jeho Otcom 

je Boh a on je jeho Synom. 

     Ježiš ďalej svojím zmŕtvychvstaním upevňuje našu nádej, že 

príde okamih, kedy aj my vstaneme z mŕtvych. Pekne to potvrdzuje 
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svätý Pavol v 2. liste Korinťanom: Veď vieme, že keď sa tento stánok 

– náš pozemský dom rozpadne, máme od Boha príbytok nie rukou 

zhotovený, ale večný dom v nebi. A sám Ježiš v Jánovom evanjeliu 

dodáva: V dome môjho Otca je mnoho príbytkov. Keby to tak 

nebolo, bol by som vám povedal, že vám idem pripraviť miesto?! 

Preto každý, kto tu na zemi žije v milosti Božej a spolupracuje          

s Bohom, má nádej, že jeho osobné zmŕtvychvstanie bude radostným 

stretnutím s osláveným Kristom. 

     Ježišovo zmŕtvychvstanie napokon je aj útechou v tých 

najsmutnejších okamihoch nášho života, keď smrť vyrve niekoho 

drahého spomedzi nás alebo sa približuje k nám samým, aby zhasla 

sviecu nášho života. Každý z nás má pred smrťou strach. Práve preto 

nám Ježišovo víťazstvo nad smrťou prináša radosť v našej ľudskej 

smrti. A hoci sa so slzami v očiach lúčime s našimi najbližšími, Ježiš 

nám odkazuje, aby sme nesmútili, lebo on zomrel za všetkých ľudí. 

A keď my raz budeme cítiť, že sa blíži koniec nášho života, aj vtedy 

bude Ježiš stáť pri nás a hovoriť nám: Ja som vzkriesenie a život. Kto 

verí vo mňa, bude žiť, aj keď umrie. A nik, kto žije a verí vo mňa, 

neumrie naveky.                                                            www.trojica.sk 

 
 

Milostiplné 
a  

požehnané 
 

Veľkonočné  
 

sviatky. 



Poriadok bohoslužieb po 2. Veľkonočnej nedeli 

od 9.4. do 15.4. 2018 

 

Pondelok 
Zvestovanie 

Pána 

7:00 Kláštor Tomáš Kováč

9.4. 18:00 Bočiar 
†František, Margita, 

František 

Utorok 
féria 7:00 Haniska  Mária Džubárová

10.4. 

Streda 
Sv. 

Stanislava, 

biskupa a 

mučeníka 

17:00 Sokoľany 
František Varga, 

1. výr. 

11.4. 18:00 Haniska †Mária Oravcová 

Štvrtok 
féria  7:00      Kláštor     

Imrich, Helena, 

Andrej
12.4. 

Piatok 
za účasti detí 

18:00 Sokoľany 
Poďak. Stanislava 

za 60 r. života. 

13.4. 18:00 Haniska Mária Palenčárová

Sobota 
féria 7:00 Haniska 

Poďakovanie 

Heleny za 89 r. 

života 14.4. 

     

3. 

Veľkonočná 

nedeľa   

7:30 Haniska Za ZIP Alžbety 

Nedeľa  8:45 Sokoľany 
Poďakovanie za 40 

r. manželstva 

15.4. 8:45 Bočiar 
Pavol a Katarína 

Gubalovi

  10:00 Haniska 
Za B. pomoc a 

milosti pre synov             

 

„Uchovávanie radostnej rodiny vyžaduje mnoho od oboch, ako od 
rodičov, tak od detí. Každý člen rodiny sa musí určitým spôsobom stať 

služobníkom ostatných.“ 
Ján Pavol II. 

 



Poriadok bohoslužieb po  Veľkonočnej nedeli 

od 2.4. do 8.4. 2018 

 

  

Veľkonočný 

pondelok 

7:30 Haniska 
Marianna Kiraly-

Vargová

Pondelok 8:45 Sokoľany 
†Tomáš a Terézia 

Suchi 

2.4. 8:45 Bočiar 
Za ružencové 

spoločenstvo 

  10:00 Haniska †Šimon Hančár 

Utorok 
Veľkonočný 

utorok 

7:00 Haniska 
 Anna, Štefan a 

Katarína 

3.4. 18:00 Sokoľany †Mikuláš Pavlovič 

Streda 
Veľkonočná 

streda 

17:00 Sokoľany 
†Vincent Štibrik, 

1. výr. 

4.4. 18:00 Haniska Za ZIP Ireny 

Štvrtok 
Veľkonočný 

štvrtok 
 7:00      Kláštor     Jozef Hreško

5.4. 

Piatok Veľkonočný 

piatok - za 

účasti detí 

18:00 Sokoľany 
Za ružencové 

spoločenstvo 

6.4. 18:00 Haniska 
Za ružencové 

spoločenstvo 

Sobota 
Veľkonočná 

sobota 

7:00 Haniska 
Štefan a Katarína 

Nagyovi

7.4. 7:45 Sokoľany †Jozef Kerekeš 

     
2. 

Veľkonočná 

nedeľa - 

Božieho 

milosrdenstva   

7:30 Haniska Za ZIB pomoc 

Nedeľa  8:45 Sokoľany 
František 

Kohlšovský

8.4. 8:45 Bočiar Ružena Sabová

  10:00 Haniska   Vicent Beli st.             

Bohu známa darovala na kostol v Haniske 50.-€. 
 

Stretnutie prvoprijímajúcich bude v utorok v Sokoľanoch aj       

v Bočiari a v piatok  v Haniske. 


