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Kvetná nedeľa – nedeľa utrpenia Pána. 
 

Prvé čítanie: Požehnaný, ktorý prichádza v mene Pánovom! 
                                                                                          (Lk 19, 28-40)                                                                                                                                              

Žalm: Bože môj, Bože môj, prečo si ma opustil?                                                  
                                                                 (Ž 22, 8-9. 17-18a. 19-20. 23-24) 

Druhé čítanie: Uponížil sa, preto ho Boh povýšil.                 (Flp 2, 6-11)                                                                                                      
Evanjelium: Chvála ti, Kriste, Kráľ večnej slávy.          (Lk 22, 14 – 23, 56)                                                                   
*****************************************************************  

 

Pohľad „cez“ kríž. 
 

     Dokázal by niekto spočítať či zistiť intenzitu telesných aj 

duševných bolestí, ktoré ľudia musia znášať? Nie, lebo sú 

nespočetné a nespočítateľné. A keby som sa vás teraz spýtal, kto 

nemá žiadne bolesti, iste málo by sa našlo medzi nami takých ľudí. 

V bolestiach sa zvíja chorý, v úzkostiach sa desí prenasledovaný,      

v beznádeji zmiera duševne stiesnený. 

     Bolesti sa nevyhol ani Ježiš. Verne nám to opisuje evanjelista 

Lukáš. Cítil telesnú bolesť: bičovanie, korunovanie tŕním, niesol 

ťažký kríž, stŕhanie šiat zo zaschnutých rán, ukrižovanie, dusenie sa 

na kríži. Ježiš ale cítil aj duševnú bolesť, preto aj zvolal: Bože môj, 

Bože môj, prečo si ma opustil? 

     Všimli ste si, ako Ježiš reagoval na bolesť? Hľadí vtedy na svojho 

Otca a vie, že svojou poslušnosťou plní jeho vôľu. Uvedomuje si, že 

Otec je pri ňom a svojím utrpením, ktoré má pred ním nekonečnú 

cenu, pomôže mnohým…  

     Ako na bolesti reagujeme my? Človek zvykne vtedy rezignovať a 

povie: „Nič sa už nedá robiť, veď je to môj údel!“ Vtedy sa nechá 

bolesťou trápiť a ona ho pomaly rozleptáva. Preto nám Ježiš dnes 

ukazuje, ako správne reagovať na bolesť. Pozerať sa na kríž. Lebo 

len v ňom možno nájsť vlastný kríž a bolesť. Pohľadom cez kríž sa 

máme naučiť pozerať na nebeského Otca a uvedomiť si, že to nebol 

Boh, kto poslal na svet kríže a bolesti, ale je to vina človeka.           

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


Je samozrejmé, že zbytočným bolestiam máme všemožne zabrániť, 

ale tým neodvratným sa treba pozrieť smelo „do očí“. Práve vtedy 

ich človek dokáže prijať a hrdinsky znášať. 

          Aj my pri pohľade na kríž, podľa príkladu Ježiša Krista, s 

pohľadom upretým na nebeského Otca, budeme môcť vyrovnane a 

dôstojne znášať bolesť i smrť. Nech Veľký týždeň, ktorý začíname 

sláviť, nám pomôže upevniť sa v tejto viere.                  www.trojica.sk 

 

 

 

 
 

 

Oznamy. 
 

Sviatosť Oltárna bude vyložená k poklone: V Sokoľanoch v 

piatok po obradoch do 20:00ha na Bielu sobotu od 8:00h. do 16:20h. 
 

V Haniske bude celonočná adorácia a v sobotu do 16:15 h. 
 

Požehnanie veľkonočných jedál bude na Bielu Sobotu: 

Bočiar 16:30;     Sokoľany 17:00;    Haniska 17:30. 
 

Na slávenie Vigílie na Bielu Sobotu doneste si sviece na obnovenie 

krstných sľubov. 

http://www.trojica.sk/


Poriadok bohoslužieb po Veľkonočnej nedeli 

od 22.4. do 28.4. 2019 

  

Veľkonočný 

pondelok 

7:30 Haniska Za ZIP rod. Pástorovej 

Pondelok 8:45 Sokoľany Za ZIP Margity 

22.4. 8:45 Bočiar 
† Margita, Ján a 

Katarína 

  10:00 Haniska 
Za ZIP rod. 

Bodnárovej 

Utorok 
Veľkonočný 

utorok 

7:00 Haniska 
 Mikuláš Mati,  

1. výr.

23.4. 18:00 Sokoľany † Milan Toth 

Streda 
Veľkonočná 

streda 
18:00 Haniska † Tomáš Palenčár 

24.4. 

Štvrtok 
Veľkonočný 

štvrtok 
 7:00      Kláštor     

Regina a Anna 

Eperješiová
25.4. 

Piatok 
Veľkonočný 

piatok 

18:00 Sokoľany 
Poďakovanie za 50 r. 

manželstva 

26.4. 18:00 Haniska Anastázia Gutová

Sobota Veľkonočná 

sobota 
7:00 Haniska 

Poďakovanie za 60 r. 

manželstva 27.4. 

     

2. Veľkonočná 

nedeľa - Nedeľa 

Božieho 

milosrdenstva  

7:30 Haniska Štefan Palenčár

Nedeľa  8:45 Sokoľany Margita Zajacová

28.4. 8:45 Bočiar 
Ján, Juraj a Katarína 

Lebeňakovi

  10:00 Haniska 
 Poďak. za 50 r. Anny 

a Ladislava              

 

Stretnutie prvoprijímajúcich bude v utorok 23. v Sokoľanoch a   

v piatok 26. v Haniske. 

 



Poriadok bohoslužieb po Kvetnej nedeli 

od 15.4. do 21.4. 2019 

Pondelok Pondelok 

Veľkého 

týždňa 

7:00 Kláštor sr. Karmela

15.4. 18:00 Bočiar 
†Pavol a Katarína 

Kerekešovi 

Utorok 
Utorok 

Veľkého 

týždňa 

7:00 Haniska Agnesa Zajacová 

16.4. 18:00 Sokoľany †Ján Ondis 

Streda Streda Veľkého 

týždňa 
18:00 Haniska †Margita Vattaiová 

17.4. 

Štvrtok 
Zelený štvrtok 

18:00 Sokoľany     
Karol a Katarína 

Müllerovi

18.4. 18:00 Haniska 
†Štefan, Matilda, 

František Krajnikovi 

 
Veľký piatok 

/Pôstny deň a 

zdržiavanie sa 

mäsitého 

pokrmu./ 

15:00 Bočiar obrady 

Piatok 

19.4. 
16:30 Sokoľany obrady 

 
16:30 Haniska obrady 

Sobota 

Biela sobota 

19:30 Sokoľany 
Imrich, Margita, 

Igor Štieberovi

20.4. 19:30 Haniska 
Poďakovanie Cyrila 

za 70 r. života 

     

Veľkonočná 

nedeľa  

7:30 Haniska 
Štefan a Regina 

Palenčárovi

Nedeľa  8:45 Sokoľany 
Poďakovanie Juraja 

za 70 r. života 

21.4. 8:45 Bočiar Regina Čerkalová

  10:00 Haniska  Za požeh.farnosti              

 

Chorých, ktorých nahlásite, navštívim v utorok o 9:00 v Haniske a v 

Sokoľanoch o 11:00. 
 

Na Veľký piatok je prísny pôst a zdržiavanie sa mäsitého 

pokrmu. 
 

Krížová cesta na Veľký piatok bude: v Haniske o 9:30, zraz je pri 

kríži pri det.  ihrisku, aj v Sokoľanoch  bude o 9:30, začiatok je v 

kostole.  /Počasie ?!/ 
 

Požehnanú,  pokojnú a hlboko prežitú Veľkú Noc. 


