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Najsvätejšej Trojice 
  

Prvé čítanie: Len Pán je Boh hore na nebi i dolu na zemi; iného niet 
zmŕtvychvstania.                                                           (Dt 4, 32-34. 39-40)                                                                                                                                              

Žalm: Blažený ľud, ktorý patrí Pánovi.   (Ž 33, 4-5. 6+9. 18-19. 20+22) 
Druhé čítanie: Dostali ste Ducha adoptívneho synovstva, v ktorom 
voláme: Abba, Otče.                                                              (Rim 8, 14-17)                                                                                                      
Evanjelium: Choďte a učte všetky národy.                                  (Mt 28, 16-20)                                                                   
*****************************************************************  

 

Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému. 
 

Istý muž sa žaloval kňazovi: Vám je dobre, vy ste študovali o Pánu 

Bohu, preto teraz nám o ňom rozprávate ako o starom známom. Ale 

čo ja? Mám v hlave iba samé otázniky a Boha si nedokážem 

absolútne predstaviť. Koľko ľudí má taký istý názor? 

     Dnešný sviatok nám môže pomôcť v tomto probléme, lebo Ježiš 

nám v evanjeliu naznačuje cestu k Bohu. Nenamáha sa poslucháčom 

vysvetľovať podstatu a vnútorné tajomstvo Boha, lebo si je vedomý, 

že Starý zákon zakazoval zobrazovať Boha sochami či obrazmi, lebo 

by mohli skresliť jeho podobu. Také sú aj ľudské predstavy, obrazy, 

slová… – tiež nie sú schopné vystihnúť Boha a jeho podstatu. Pekne 

to vysvetľuje svätý Augustín: Boh je nevysloviteľný. Ľahšie 

dokážeme povedať, čo nie je Boh, než to, čo Boh je. Preto ani Ježiš 

nevysvetľuje ľuďom vnútorné tajomstvo Boha, ale zameriava sa na 

vzťah medzi Bohom a ľuďmi. Ten ľahšie pochopíme a okrem toho 

vzťah k Bohu je dôležitejšia vec, ako vedomosť o Bohu. Pozrime sa 

spoločne, čo nám o tomto vzťahu hovorí Ježiš. 

     Boh je živý. Život, ktorý prúdi v Bohu má meno Láska. K láske 

nestačí jeden, preto ani Boh nie je jedna osoba. Keby bol Boh iba 

jedna osoba, nemohol by sa charakterizovať ako Láska. Láska v 

Bohu prúdi od Otca k Synovi a od Syna k Otcovi. Výsledkom tejto 

živej lásky je Duch Svätý. A tak si vlastne uvedomujeme, že Boh je 

Trojosobný. To najhlavnejšie však nasleduje až teraz: Do života 
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lásky Najsvätejšej Trojice sme pozvaní aj my! Boh poslal svojho 

Syna, aby sa stal jedným z nás. Syn Boží, ako človek aj ako 

reprezentant ľudského pokolenia, prejavil Otcovi vernosť a 

poslušnosť až na smrť kríža. Otec tento prejav poslušnosti prijal, čo 

naznačil tým, že Ježiša vzkriesil z mŕtvych. Vzal ho do svojej slávy a 

dal mu moc nad všetkými vekmi a národmi, preto oslávený Kristus 

ako Vládca posiela apoštolov do celého sveta. Prikazuje im, aby 

všetkých ľudí urobili jeho učeníkmi, aby ich krstili v mene Otca i 

Syna i Ducha Svätého a sviatosťou krstu ich zasväcovali do 

vlastníctva a ochrany trojosobného Boha. Z toho vyplýva, že 

sviatosťou krstu nás Boh prijíma do svojej intímnej lásky ako otec 

svoje deti. Ale to ešte nie je všetko. My – maličkí, nepatrní ľudia – 

sme prijatí do lásky večnej Božej rodiny a stávame sa nesmrteľnými. 

Už nikdy neprestaneme existovať, už nikdy neprestaneme žiť, lebo 

Ježiš vyhlásil: Kto verí vo mňa, bude žiť, aj keď umrie. Podľa 

Ježišovho posolstva takýto intímny vzťah je medzi Bohom a nami. 

     Uvedomujeme si, že vzťah Boha k nám je láska? A naša cesta k 

Bohu je odplácať mu jeho lásku našou láskou. Krásne to vyjadrila 

Marta: Áno, Pane, ja som uverila. Aj my sa naučme hovoriť: Áno, 

Pane, aj ja chcem veriť. Posilňuj moju vieru! A oslávený Kristus, 

ktorý pomohol pochybujúcemu Tomášovi, pomôže aj nám, aby sme 

patrili medzi šťastných ľudí, lebo život s Bohom je šťastnejší, ako 

život bez neho. 

     Dnešný sviatok nás nemusí privádzať do namáhavého pátrania o 

Božom tajomstve. Srdce je v otázke Boha schopnejšie než rozum. 

Preto s otvoreným srdcom volajme Trojjedinému: Sláva Otcu i Synu 

i Duchu Svätému! Sláva Bohu, ktorý je nekonečná láska a nás 

pozýva do svojho života, do života v nekonečnej Láske!  
                                                                                       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.   

 

Letný tábor: Kto sa chce zúčastniť, nech sa prihlási v sakrestii čím 

skôr, uzatvárame počet.  

http://www.trojica.sk/


Poriadok bohoslužieb po 9. Nedeli v CO 

od 4.6. do 10.6. 2018 

Pondelok 

féria 

7:00 Kláštor 
†Štefan, Alžbeta, 

Alojz Zöldyovi 

4.6. 18:00 Bočiar 
†Mária a Juraj 

Plichtovi 

Utorok Sv. Bonifáca, 

biskupa a 

mučeníka 
7:00 Haniska 

 Ján, Anna, Milan 

a Mária5.6. 

Streda 
Sv. Norberta, 

biskupa 

17:00 Sokoľany 
Jozef a Jozef 

Ferencovi

6.6. 18:00 Haniska 
Za ZIP pútnikov 

 v Turzovke 

Štvrtok 
féria  7:00      Kláštor     

Alžbeta, Juraj a 

Alžbeta Vattaiovi7.6. 

Piatok Najsvätejšieho 

Srdca Ježišovho  

za účasti detí 

18:00 Sokoľany 
Poďakovanie za 50 

r. spoloč. života 

8.6. 18:00 Haniska 
Mária Džubárová 

1. výr.

Sobota Nepoškvrneného 

Srdca Panny 

Márie  
15:30 Haniska Za novomanželov 

9.6. 

     

10. Nedeľa  v 

CO 

7:30 Haniska 
Za zosnulých z 

rod. Lackovej 

Nedeľa  8:45 Sokoľany 
Ján, Mária, 

Zuzana, Michal

10.6. 8:45 Bočiar Ružena Sabová

  10:00 Haniska 
 Za ZIP pre 

Alžbetu              

Sviatosť manželstva chcú prijať: 

Marek Csatári /Jelšava/ a Ivana Tamášová /Haniska/ ohlasujú sa 3.x. 

Bc. Vladimír Horňák /Čerhov/ a Jana Pirošková /Sokoľany/ ohlasujú sa 2.x 
 

V sobotu 9. júna budeme mať v Haniske celodennú Eucharistickú 

poklonu. 
 

Zbierka na kostol činila:   

Haniska - 403.-€;  Sokoľany - 186.-€; Bočiar - 166.-€; 
 

Z pohrebu Margity Nahajovej ste darovali na kostol v Haniske 161.-€; 

 



Poriadok bohoslužieb po 8. Nedeli v CO 

od 28.5. do 3.6. 2018 

Pondelok 

féria 

7:00 Kláštor Za ZIP rodiny 

28.5. 18:00 Bočiar 
† Za ružencové 

spoločenstvo 

Utorok 

féria 

7:00 Haniska  Anna Nagyová

29.5. 18:00 Sokoľany 
†Imrich, Margita, 

Igor Štieberovi 

Streda 
féria 18:00 Haniska †Mária Oravcová 

30.5. 

  

Najsvätejšieho 

Kristovho Tela 

a Krvi, 

slávnosť 

 7:00      Kláštor     
Margita, Ján a 

Ľubomír

Štvrtok 17:00 Bočiar 
†Štefan, Mária, 

Anton, Ján 

31.5. 18:00 Sokoľany 
†Imrich, Alžbeta, 

Imrich Racovi 

  18:00 Haniska Za požeh. farnosti 

Piatok Sv. Justína, 

mučeníka - za 

účasti detí 

18:00 Sokoľany Za ružencové spol. 

1.6. 18:00 Haniska Za ružencové spol. 

Sobota Panny Márie v 

sobotu 

7:00 Sokoľany 
Peter, Mária, 

Imrich, Mária

2.6. 16:00 Haniska Za novomanželov 

     

9. Nedeľa  v 

CO 

7:30 Haniska 
Michal a Anna 

Papugovi

Nedeľa  8:45 Sokoľany Juraj Potemra

3.6. 8:45 Bočiar Za ZIP rod. Plevovej 

  10:00 Haniska   Margita Nahajová            
 

Poklona Sviatosti oltárnej bude v piatok v Haniske a  v Sokoľanoch od 

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

Sviatosť manželstva chcú prijať: 

Marek Brunacký /Košice/  a Anna Knapiková /Haniska/ ohlasujú sa 3.x. 

Marek Csatári /Jelšava/ a Ivana Tamášová /Haniska/ ohlasujú sa 1 a 2.x. 

Bc. Vladimír Horňák /Čerhov/ a Jana Pirošková /Sokoľany/ ohlasujú sa 1.x 
 

V štvrtok podvečer, na slávnosť Kristovho Tela a Krvi budeme mať        

v Haniske aj v Sokoľanoch procesie B. Tela po svätej omši. V Bočiari to 

bude v nedeľu po sv. omši. Za obvyklých podmienok môžeme získať úplné 

odpustky pri recitovani hymnu, Ctíme túto Sviatosť slávnu... 


