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5. nedeľa v Cezročnom období 
  

Prvé čítanie: Zmietam sa v bolestiach až do súmraku.    (Jób 7, 1-4. 6-7)                                                                                                                                              

Žalm: Chváľme Pána, on uzdravuje skľúčených srdcom.    

                                                                                        (Ž 147, 1-2. 3-4. 5-6) 

Druhé čítanie: Beda mi, keby som evanjelium nehlásal.  
                                                                              (1 Kor 9, 16-19. 22-23)                                                                                                      

Evanjelium: Uzdravil mnohých, ktorých trápili rozličné neduhy.               
                                                                                           (Mk 1, 29-39)                                                                   
*****************************************************************  

Ježišova uzdravujúca sila    
 

     Niekto leží na ceste z Jeruzalema do Jericha. Čaká na toho, kto mu 

preukáže milosrdenstvo. Niekto leží na ceste smerom na Golgotu. Upadol, 

je polomŕtvy. Čaká na toho, kto by mu pomohol niesť bremeno. Mnohí 

ležia na cestách zranení, opustení, stratení, polomŕtvi. Idú cestami 

poblúdení, rezignovaní, bezmocní, čakajúci. Blížni čakajú a hľadajú na 

našich cestách tých, čo veria, dúfajú a milujú. Tu jeden po ceste prináša 

Chlieb. Chlieb pre vás. Chlieb na dávanie, na liečenie, chlieb pre život. 

Chlieb života. Niekto je na ceste - Boh pre vás, pre nás. Na spásu, pre 

uzdravenie, pre život. Boh lekár, Boh života. Jedno je isté: v utrpení, 

chorobe človek spoznáva, že nemá v rukách kľúče od tajomstva života a 

smrti; bolesť ho odkazuje na Niekoho väčšieho. Bolestná otázka je 

osobitnou cestou k rozhovoru s Bohom.  

     V nemocnici na návšteve sa kňaz pýta staršej chorej ženy: „Ako sa 

máte?“ Pani odpovedá: „Ťažko, veľmi zle.“ – „Čo vás bolí, čo vás trápi?“ – 

„Už vyše päť týždňov moje deti neboli pri mne.“ On si myslel, že sa bude 

sťažovať na bolesti telesné, ale ju bolí to, že si ju jej deti nevšímajú.  

Neraz keď nemocnému podáme liek, ešte povie: „Podaj mi ruku!“ Nechce 

len liečenie svojho tela, ale aj liečenie svojho života, svojej duše.  

     Pane, ty máš na starosti aj pohodu ľudí, vo svojom synovi Ježišovi 

Kristovi a v Duchu Svätom nám ju chceš liečiť. Pomôž nám byť menej 

sebeckými a uvedomiť si, že liečenie ľudskej pohody nie je dovolené len v 

kvapkovej priazni. Pomôž tým, ktorí nevládzu, sú využívaní, zneužívaní vo 

svojom okolí, daj, aby nezatrpkli, a nám dodávaj silu, aby sme boli lekármi 

teplého, príjemného spolunažívania. 

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


Každý z nás vie vyrobiť lieky dobroty a lásky a môže si takto vyskúšať 

svoje lekárske schopnosti.  

     Všemohúci Bože, náš Nebeský Otče, ktorý miluješ všetkých a 

nezabúdaš na nikoho, prednášame ti prosby za celé tvoje stvorenie a za 

všetky tvoje deti. Spomíname si na všetkých, na ktorých si vložil kríž 

utrpenia, telesnej choroby a slabosti. Na všetkých, ktorí sú bez príbuzných 

a bez priateľov, na všetkých, ktorí sa trápia nad utrpením alebo hriechom 

tých, ktorých milujú, na všetkých, ktorých postihla strata, aby v temných 

dňoch našli istotu a pokoj v tebe. Prosíme ťa za všetkých, ktorí sú ponorení 

do svojich vlastných zármutkov, aby sa začali deliť o starosti so svojimi 

bratmi a spoznali tajomné a požehnané spoločenstvo kríža. Prosíme ťa za 

všetkých, ktorí sú osamelí a smutní uprostred radosti iných, aby poznali 

teba ako svojho Priateľa a Potešiteľa. Rozpomeň sa na všetkých, ktorí 

prechádzajú údolím tieňa, aby spoznali, že vzkriesený Kristus je s nimi a že 

je svetlom i v čase večera. Amen                                 (www.vincentini.sk)    

 

Sv. Agáta (panna a mučenica) 
     Svätá Agáta sa narodila v bohatej a vznešenej rodine na Sicílii. Bola 

vychovávaná v kresťanskej viere a vynikala neobyčajnou krásou. Ako 15-

ročná dala sľub, že zostane pannou a svoj život zasvätí Ježišovi Kristovi. 

Pri obrade ju biskup zahalil do červeného závoja, ktorí nosili zasvätené 

dievčatá. V rokoch 250-251 panoval v Catanii prokonzul Quintianus, ktorý 

očarený jej krásou, začal sa o ňu uchádzať. Odmietla s ním vstúpiť do 

manželstva, preto ju za to udal ako kresťanku. Prikázal známej kupliarke 

Afrosii, aby Agátu zviedla k hriechu a odvrátila ju od jej viery. Po mesiaci 

márneho snaženia to kupliarka vzdala, pretože poznala, že by skôr 

obmäkčila kameň, než zlomila jej vieru a presvedčenie. Agátu opäť 

doviedli k súdu. Radili jej, aby zaprela svoju vieru a ušetrila si tak hrozné 

bolesti a mučenie. Agáta im odpovedala: „Železo a okovy ma pripútajú 

ešte pevnejšie ku Kristovi, oheň roznieti ešte viac moju lásku a blízka smrť 

vzbudí moju túžbu po ňom“; „Boh, môj pomocník a ochranca, bude mojím 

tešiteľom.“ Dali ju natiahnuť na škripec, zbičovať, trhať jej telo železnými 

hrebeňmi, odrezať prsia a páliť ohňom. V noci k nej Boh poslal svätého 

Petra a ten jej rany uzdravil. Po štyroch dňoch bola Agáta odvedená opäť 

pred sudcu. Keď ten videl, že je dokonale zdravá, obvinil ju z čarodejníctva 

a prehováral ju, nech sa vzdá Krista. Ona však vyznala: „Nikdy 

neodstúpim od Krista, ktorý ma uzdravil.“ Sudca ju nechal položiť na 

črepiny a žeravé uhlie, ale Boh jej pritom dodával silu. Zem sa otriasla a 

prizerajúci sa ľudia sa vzbúrili proti mučeniu Agáty. Zastrašený vladár dal 

polomŕtvu Agátu odniesť späť do žalára. Nemohla už ani pokľaknúť, ale 

naposledy sa modlila: „Bože môj, ďakujem Ti za všetko, že si ma miloval a 

posilňoval v utrpení, prosím prijmi ma teraz k sebe!“ Pri modlitbe zomrela. 



 

Poriadok bohoslužieb po 6. Nedeli v CO 

od 12.2. do 18.2. 2018 

Pondelok 
féria 

7:00 Kláštor 
Terézia 

Sedláková

12.2. 18:00 Bočiar †Ján Belý 

Utorok 
féria 7:00 Haniska  Miroslav Sabol

13.2. 

  Popolcová 

streda   

/Prísny pôst a 

zdržiavanie 

sa mäsitého 

pokrmu./  

7:00 Haniska 
Štafan, František, 

Margita

Streda 17:00 Bočiar 
†Štafan a Helena 

Čarni 

14.2. 18:00 Sokoľany †František Varga 

  18:00 Haniska 
†Mária Kováčová, 

1. výr. 

Štvrtok 
féria  7:00      Kláštor     

Marek, Ján, Mária 

Vargovi15.2. 

Piatok 
féria - za 

účasti detí 

18:00 Sokoľany 
Mária 

Kerekešová, 1. výr.

16.2. 18:00 Haniska 
Štefan a Eva 

Majorošovi

Sobota 
féria 7:00 Haniska Štefan

17.2. 

     

1. Pôstna 

nedeľa   

7:30 Haniska 
Jozef, Mária, Ján 

Semanovi 

Nedeľa  8:45 Sokoľany 
Za zomrelých 

členov ruženca 

18.2. 8:45 Bočiar 
Imrich a Margita 

Čonkovi

  10:00 Haniska 
Za ZIP  

rod. Oravcovej              

 

Na budúci týždeň bude jarná zbierka na charitu.  

 

 

 



Poriadok bohoslužieb po 5. Nedeli v CO 

od 5.2. do 11.2. 2018 

Pondelok Sv. Agáty, 

panny a 

mučenice 

7:00 Kláštor Kristína Čarná

5.2. 18:00 Bočiar †Emil Čerkala 

Utorok Sv. Pavla 

Mikiho a 

spoloč. 

Mučeníkov 

7:00 Haniska 

Poďakovanie 

Márie  

za 75 r. života 6.2. 

Streda 

féria 

17:00 Sokoľany Mária Feketeová

7.2. 18:00 Haniska 
Poďak. Miroslava 

za 60 r. života 

Štvrtok 
féria  7:00      Kláštor     

Mária 

Palenčárová8.2. 

Piatok féria - za 

účasti detí 

18:00 Sokoľany Marek a Marek

9.2. 18:00 Haniska Mária Džubárová

Sobota Sv. 

Školastiky, 

panny 
7:00 Haniska 

Andrej, Katarína, 

Andrej10.2. 

     

6. Nedeľa  v 

CO 

7:30 Haniska 
František, 

Tomáš, Alžbeta

Nedeľa  8:45 Sokoľany 
Tomáš, Margita, 

Monika Lackovi 

11.2. 8:45 Bočiar Ružena Sabová

  10:00 Haniska 

 Poďakovanie 

Amálie  

za 55 r. života              

- V sobotu 10. februára pozývame všetky deti na karneval   

do Sokolian o 15:00 h. Doneste so sebou masky a dobrú náladu. 

-  Letný tábor plánujeme tohto roku od 6. do 10. augusta vo Vyšných 

Ružbachoch. Neskôr urobíme výzvu aj s prihláškami. Je to tábor pre 

deti základnej školy s animátormi staršími, ktorí budú chcieť    

spolupracovať na príprave  a uskutočnení tábora.  
 

- Bohu známa darovala na kostol v Haniske 50.-€, Pán Boh 

odplať všetkých darcov. 


