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7. Veľkonočná nedeľa  
  

Prvé čítanie: Aby sa jeden z nich stal s nami svedkom jeho 
zmŕtvychvstania.                                                  (Sk 1, 15-17. 20a. 20d-26)                                                                                                                                              

Žalm: Dobrorečte Pánovi, čo má trón v nebesiach. alebo Aleluja.                  
                                                                     (Ž 22, 26b-27. 28+30. 31-32) 
Druhé čítanie: Kto ostáva v láske, ostáva v Bohu a Boh ostáva v ňom.  
                                                                                              (1 Jn 4, 11-16)                                                                                                      
Evanjelium: Aby boli jedno ako my.                                          ( Jn 17, 11b-19)                                                                   
*****************************************************************  

 

Dosiahnime pravú jednotu. 
 

    Keď sa Ježiš lúčil s učeníkmi, nemyslel len na nich, ale aj na tých, 

čo skrze ich slovo v neho uveria. Váhu posledných slov najlepšie 

poznajú tí, s ktorými sa navždy lúčil blízky príbuzný. Vedomie, že 

Ježiš pri svojom odchode cez kríž do života u Otca myslel v tej 

chvíli aj na mňa, na teba, na súčasnú Cirkev, napĺňa bázňou i 

zaväzuje. Odporúčal nám lásku, no modlil sa za jednotu. Každá 

nejednota je prejavom nedostatku lásky. Láska spája, egoizmus 

izoluje a rozbíja. Ako jasne vidieť z evanjeliového textu, Ježišovi 

nešlo len o jednotu rovnakých názorov, záujmov a cieľov. Mal na 

mysli jednotu lásky, založenú na skutočnosti, že všetci sme Božie 

deti, na plnení Božej vôle, a živenú osvojovaním si zmýšľania, 

postojov a konania Ježiša Krista. Tým môžeme mať účasť na živote 

Najsvätejšej Trojice. Je to teda božská jednota. Do intímnych 

vzťahov absolútnej lásky medzi osobami Najsvätejšej Trojice sme 

boli všetci včlenení krstom. Narodili sme sa do tej najvznešenejšej 

rodiny - do Božej. Jednota, za ktorú Ježiš pri rozlúčke prosil, 

znamená spoluúčasť na Božom živote. Možno práve preto, že ide o 

takú veľkú a nepredstaviteľnú vec, akosi ani nechceme do dôsledkov 

pripustiť, že by sa to mohlo a malo týkať aj každého z nás. 

    V starozákonnom zmýšľaní bolo pod trestom smrti zakázané 

vysloviť Božie meno. Svätyňa v Jeruzalemskom chráme, kde Boh 

zjavoval svoju slávu, bola oddelená oponou. Vidieť Boha znamenalo 
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pre človeka zomrieť, lebo by neuniesol jeho svätosť. Potvrdzujú to aj 

kresťanskí mystici. Zaujímavé je, že práve vo chvíli Ježišovej smrti 

na Golgote sa v neďalekom chráme táto opona odhora nadol 

roztrhla. Boh tak dal výrečne najavo, že odteraz je cez Kristov kríž 

každému otvorený priamy prístup k nemu. Toto je opravdivá cesta k 

jednote. 

    Prax je však veľmi odlišná. Aj po dvoch tisícročiach vládne medzi 

kresťanmi veľká nejednota. Nielen štiepením sa a vznikaním nových 

cirkví, ale aj medzi príslušníkmi tých istých spoločenstiev, počínajúc 

rodinnými a farskými. Preto Krista prijala len jedna šestina ľudstva. 

Svedectvo jednoty často strieda pohoršenie z rozdelenia. Na 

dosiahnutie pravej jednoty nestačia konferencie a vyjasnenie si 

náukových rozdielov. Otca so Synom spája Duch Svätý, Zjednotiteľ. 

Bez neho, bez modlitieb k nemu a otváraniu sa jeho vanutiu nie je 

opravdivá jednota možná. Jednota presahuje ľudské možnosti. Treba 

sa za ňu predovšetkým modliť. A nielen za tú „ďalekú“, „medzi 

cirkvami“, ale za schopnosť v láske prijímať tých najbližších okolo. 

Na modlitbu má nadviazať osobné úsilie konať, ako by na mojom 

mieste konal Kristus. Až potom sa vytvára základ spoločných 

stretnutí, konferencií či charitatívnych podujatí, ktoré vedú k tej 

jednote, za ktorú Ježiš prosil krátko pred tým, ako za ňu trpel a 

otvoril prístup do života s Otcom, do ktorého tak veľmi túži pozvať 

každého z nás.                                                                  zdroj: internet 

 

 
 

Pospájaj body... 



Poriadok bohoslužieb po  Nedeli Zoslania Ducha Svätého 

od 21.5. do 27.5. 2018 

Pondelok 
Svätodušný 

pondelok 

7:00 Kláštor Štefan Zöldy

21.5. 18:00 Bočiar †Martin a Štefan 

Utorok Sv. Rity z 

Cascie, 

rehoľníčky 
7:00 Haniska 

 Ondrej a Mária 

Miklošovi
22.5. 

Streda 

féria 

17:00 Sokoľany Za ZIP rod. Tóthovej 

23.5. 18:00 Haniska 
†Imrich, Eva a Marian 

Majorošovi 

Štvrtok Nášho Pána 

Ježiša Krista, 

najv. a več. k. 
 7:00      Kláštor     

Imrich a Imrich 

Palenčárovi
24.5. 

Piatok 
féria - za 

účasti detí 

18:00 Sokoľany 
Ľudovit, Alžbeta a 

starí rodičia

25.5. 18:00 Haniska 
Poďakovanie Margity 

za 60 r. života 

Sobota 
Sv. Filipa 

Neriho, kňaza 
7:00 Haniska 

Za Božiu pomoc pre 

Katku a Martina 
26.5. 

     

Najsvätejšej 

Trojice, 

slávnosť 

7:30 Haniska 
Za ZIP Márie s 

rodinou 

Nedeľa  8:45 Sokoľany 
Poďak. rod. Kaškovej 

za život. jub. 

27.5. 8:45 Bočiar 
Poďakovanie Márie za 

80 r. života 

  10:00 Haniska 
 František, Matilda a 

Ľudmila              

Vo štvrtok 24. mája budeme mať adoráciu v Haniske o 19:00h. 

Pozývame na stíšenie. 



Poriadok bohoslužieb po 7. Veľkonočnej nedeli 

od 14.5. do 20.5. 2018 

Pondelok Sv. Mateja, 

apoštola, 

sviatok 

7:00 Kláštor 
Margita a Imrich 

Juhásovi

14.5. 18:00 Bočiar †Jozef Norko 

Utorok 

féria 7:00 Haniska 
 Jozef a Anna 

Zajacovi
15.5. 

Streda 
Sv.Jána 

Nepomuckého, 

kňaza a muč., 

slávnosť 

17:00 Sokoľany 
František a Regina 

Beregszasziovi

16.5. 18:00 Haniska †Imrich Papuga st. 

Štvrtok 

féria  7:00      Kláštor     Mária Palenčárová

17.5. 

Piatok 
féria - za účasti 

detí 

18:00 Sokoľany Juraj Potemra

18.5. 18:00 Haniska Anna Nagyová

Sobota 

féria 

7:00 Haniska Mikuláš Mati

19.5. 7:45 Sokoľany 

Poďakovanie 

Mariana za 50 r. 

života 

     

Zoslanie Ducha 

Svätého, 

slávnosť   

7:30 Haniska Tomáš Kerekeš

Nedeľa  8:45 Sokoľany 
Rudolf Karabinoš, 

1. výr.

20.5. 8:45 Bočiar 
Pavol a Katarína 

Kerekešovi

  10:00 Haniska 
 K úcte Ducha 

Svätého a na B. slávu            

Zo svadby Benešových darovali na kostol v Bočiari 31,50.-€; 
 

Na budúci týždeň bude zbierka na potreby našich kostolov. 


