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Narodenie svätého Jána Krstiteľa 
  

Prvé čítanie: Poznal som ťa skôr, ako som ťa utvoril v matkinom lone.  
                                                                                              (Jer 1, 4-10)                                                                                                                                              
Žalm: Od života matky si mojím ochrancom.                                        
                                                                 (Ž 71, 1-2. 3-4a. 5-6b. 15ab+17) 
Druhé čítanie: Túto spásu hľadali a skúmali proroci.           (1 Pt 1, 8-12)                                                                                                      

Evanjelium: Porodí ti syna a dáš mu meno Ján.                      (Lk 1, 5-17)                                                                   

*****************************************************************  
 

Svedectvo. 
 

     Iste v každej rodine oslavujete narodeniny. Starší sa vtedy tešia, 

že prídu deti i vnúčatá, mladší zasa na stretnutie s priateľmi a deti 

očakávajú veľkú tortu a veľa kamarátov na spoločné hry. Oslava 

narodením je v každej rodine veľkým dňom. 

     Aj Cirkev počas roka slávi troje narodeniny. Sú to narodeniny 

osôb, ktoré zohrali dôležitú úlohu v dejinách spásy. Iste už viete, 

bratia a sestry, o koho ide, o narodenie Ježiša Krista, Panny Márie a 

Jána Krstiteľa. Narodenie Jána Krstiteľa slávime práve v dnešný 

deň. Pýtate sa prečo? Je na to viacero dôvodov. 

     Ježiš o ňom povedal, že nik väčší sa nenarodil zo ženy, ako Ján 

Krstiteľ. 

     Jeho veľkosť sa dá vyjadriť jediným slovom: svedectvo.  

Svedectvo životom, účinkovaním i smrťou. 

     Svedectvo životom nám potvrdzuje svojou existenciou. Veď 

proroctvá Starého zákona hovorili o ňom, že už jeho život bol 

znamením pre príchod Vykupiteľa. 

     Svedectvo účinkovaním potvrdzuje, ako o Ježišovi kázal, učil o 

ňom a ho i pokrstil a bol to Ján, ktorý Ježiša verejne predstavil svetu. 

     Svedectvo smrťou potvrdil tým, že dokonale splnil svoje poslanie 

a dokázal ho obetou najvzácnejšou – svojou smrťou. 

     Už teda chápeme, prečo slávime narodeniny tohto svätca? Je to 

mimoriadna osobnosť hodna veľkej úcty. 

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


     Iste mi dáte za pravdu, že keď slávime narodeniny niekoho 

významného, máme si z neho brať vzor a napodobňovať jeho život. 

V čom sa dá napodobniť život Jána Krstiteľa? Vo vydávaní 

svedectva o Kristovi. To je potrebné v každom čase, teda aj dnes, 

keď svet je poznačený nezáujmom o Boha, náboženstvom 

polovičatým a vypočítavým. Pýtate sa, ako to dokázať? Presne tak, 

ako Ján. Životom, účinkovaním i smrťou. 

     Životom tak, že náš život sa bude odlišovať od života iných ľudí, 

že bude plnší, zodpovednejší a tým jasne ukážeme prostrediu            

v ktorom žijeme, akého sme zmýšľania. 

     Účinkovaním tak, že budeme vhodne vyznávať svoju vieru. V 

mnohých ľuďoch je totiž veľa nezodpovedaných otázok o ich živote 

a jeho zmysle, o bolesti, utrpení, smrti a samozrejme o Bohu. 

Povedzte sami, kto im má dať odpoveď, ak nie my? Ale nedá sa to 

len cez slová, hoci aj tie sú potrebné. Nutnejší je ukáznený osobný 

život, usporiadaná rodina, zodpovedná práca, nezištnosť pri pomoci 

iným. 

     Teraz sa v duchu opýtate: „Ale ako vydám svedectvo smrťou? 

Veď dnes už nie je potrebné položiť život za vieru?“ Isteže to nie je 

potrebné, ale sú aj iné možnosti. Napríklad tým, že sa pre večnosť 

čohosi zrieknem, prežijem dajakú ujmu, pretrpím bolesť, 

ponižovanie, či nenávisť zo strany iných. Dám najavo, že smrť nie je 

pre mňa zúfalstvom a beznádejou, ale radostným stretnutím sa          

s Otcom a že sa na ňu pripravujem. 

     Cítite, bratia a sestry, že život tejto rodiny sa dá nazvať 

svedectvom o Kristovi? Vidíte, že život Jána Krstiteľa sa dá 

praktizovať aj v dnešnom svete? Dokážme to aj my a svojím 

životom, účinkovaním, ale i smrťou vydávajme o Kristovi 

svedectvo. Prosme dnes svätého Jána Krstiteľa, aby sme to dokázali 

na jeho mocný príhovor. Amen                                      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.    



Poriadok bohoslužieb po 13. Nedeli v CO 

od 2.7. do 8.7. 2018 

Pondelok 
Navšteva 

Panny 

Márie, 

sviatok 

7:00 Kláštor 

sr. Angela, 

sr. Emília, 

Mária Orav.

2.7. 18:00 Bočiar 
Za ružencové 

spoločenstvo 

Utorok 
Sv. Tomáša 

apoštola 

7:00 Haniska 
Za zosnulých z rod. 

Nahajovej 

3.7. 18:00 Sokoľany 
Poďak. Pavla a Márie 

za 60 r. manž. 

Streda 
féria 18:00 Haniska 

Poďakovanie Anny za 

50 r. života 4.7. 

  
Sv. Cyrila a 

Metoda, 

slovanských 

vierozvestov, 

slávnosť 

 7:30      Haniska     
Za zosnulých kňazov 

tu pochovaných 

Štvrtok 8:45 Sokoľany 
†Tomáš a Alžbeta 

Suchi 

5.7. 8:45 Bočiar †Ružena Sabová 

  10:00 Haniska 
†František a Štefan 

Oravcovi 

Piatok Sv. Márie 

Goretti, panny 

a mučenice 

18:00 Sokoľany Za ružencové spol. 

6.7. 18:00 Haniska Za ružencové spol. 

Sobota Panny Márie 

v sobotu 

7:00 Sokoľany Jozef Kerekeš

7.7. 16:00 Haniska     Za novomanželov 

     

14. Nedeľa  

v CO 

7:30 Haniska Terézia a Ondrej

Nedeľa  8:45 Sokoľany Mikuláš Pavlovič

8.7. 8:45 Bočiar 
Alžbeta, Vojtech a 

Mária

  10:00 Haniska 
Za ZIP pútnikov v 

Turzovke              

 

Sviatosť manželstva chcú prijať: 

Ing. Milan Bačo /Haniska/ a Barbora Sopková /Haniska/ ohlasujú sa 3.x. 

Ladislav Illeš /Vajkovce/ a Jana Pivarníková /Haniska/ ohlasujú sa 1.x. 

 

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

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



Poriadok bohoslužieb po 12. Nedeli v CO 

od 25.6. do 1.7. 2018 

Pondelok 
féria 

7:00 Kláštor Alžbeta Vattaiová

25.6. 18:00 Bočiar †Jozef Norko 

Utorok 
féria 7:00 Haniska  Mária Oravcová

26.6. 

Streda 
féria 

17:00 Sokoľany 
Vincent, Veronika, 

Apollonia Štieber

27.6. 18:00 Haniska †Alžbeta a František 

Štvrtok Sv. Ireneja, 

biskupa a 

mučeníka 
 7:00      Kláštor     Zita Zeherová

28.6. 

  

Sv. Petra a 

Pavla, 

slávnosť 

7:30 Haniska 
Poďakovanie za 

farnosť a žiakov 

Piatok 17:00 Bočiar †Ján, Regina, Michal 

29.6. 18:00 Sokoľany †Pavol Baltovič 

  18:00 Haniska Ladislav Dulovič

Sobota Panny Márie 

v sobotu 

7:00 Haniska Tomáš Kiš

30.6. 9:30 Sokoľany Za prvoprijímajúcich 

     

13. Nedeľa  

v CO 

7:30 Haniska 
Poďakovanie Heleny 

za 40 r. života 

Nedeľa  8:45 Sokoľany Za požehnanie obce 

31.6. 8:45 Bočiar 
Poďakovanie Petra za 

40 r. života 

  10:00 Haniska 
 Za zosnulých z rod. 

Majorošovej              

 

Sviatosť manželstva chcú prijať: 

Ing. Milan Bačo /Haniska/ a Barbora Sopková /Haniska/ ohlasujú sa 2.x. 
 

Zbierka na kostol činila:   Haniska - 480.-€;  Sokoľany - 268.-€;  Bočiar - 

148.-€;   


