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Sedembolestnej Panny Márie, patrónky Slovenska. 
 

Prvé čítanie: Zotrvávali na modlitbách spolu s Ježišovou matkou 
Máriou.                                                                                (Sk 1, 12-14)                                                                                                                                              
Žalm: Ty si sláva nášho národa, ty si radosť nášho ľudu.                  
                                                     (Lk 1, 46-47. 48-49. 50-51. 52-53. 54-55) 
Druhé čítanie: Keď vás hanobia pre Kristovo meno, ste blahoslavení. 
                                                                                          (1 Pt 4, 13-16)                                                                                                      

Evanjelium: Hľa, tvoj syn! Hľa, tvoja matka!                       (Jn 19, 25-27)                                                                   
*****************************************************************  
 

Sedembolestná. 
 

     Mnohým ľuďom je veľmi obťažné 

rozprávať o bolesti. Všetci sa snažia ju 

potlačiť a stlmiť najrozličnejšími liekmi. V 

laboratóriách na celom svete tisíce vedcov 

hľadá preparáty, ktorými by sa dokázala 

bolesť zmierniť. Najmodernejšie nemocnice 

sú vybavené prístrojmi, ktoré určia diagnózu 

pacienta a predpíšu aj správnu liečbu. Ľudia 

nechcú byť chorí, nechcú trpieť a nechcú 

hovoriť o chorobe a utrpení. 

     Prečo o bolesti hovorí Cirkev? Prečo sa o nej píše na toľkých 

miestach Svätého písma? Aj dnešné evanjelium len potvrdzuje túto 

skutočnosť. Máme v ňom pred očami Ježišovu Matku – Matku 

Bolestnú. A akoby to ešte nestačilo, náš národ si ju vyvolil za svoju 

Ochrankyňu a Patrónku. Prečo? 

     Keď si pozorne všimneme dejinné cesty nášho národa, zistíme, že 

majú veľa spoločného s krížovou cestou Sedembolestnej. Náš národ 

mal v nej vzor, ako treba niesť životné kríže. V nej cez pokolenia 

prechovával nádej, že raz sa aj jeho utrpenie skončí víťazstvom, lebo 

cesta kríža nevedie do záhuby, ale do svetla večného života. K tejto 

veľkej láske k Bolestnej Panne treba pripísať aj skutočnosť, že náš 
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malý národ, žijúci na takom citlivom mieste v Európe, udržal sa pri 

živote napriek toľkej nepriazni čias. Uchoval si nielen svoju reč a 

národnosť, ale ostal aj verný katolíckej Cirkvi. 

     Tieto skutočnosti o našom národe dobre poznali aj pápeži. Preto 

Benedikt XIII. povolil, aby Slováci nazývali Sedembolestnú svojou 

Patrónkou a Pius IX. udelil viaceré odpustky jej ctiteľom v našich 

krajoch. Pápež Pius XI. povolil, aby sme Máriu pod titulom Matka 

Sedembolestná vzývali aj v Loretánskych litániách, Pavol VI. priznal 

v roku 1964 pútnickému chrámu v Šaštíne titul Menšej baziliky a 

roku 1966 vyhlásil Sedembolestnú Pannu Máriu za hlavnú patrónku 

Slovenska. Teda už chápeme, prečo si ctíme Bolestnú Matku, ako 

našu patrónku? Jej bolesti posilňovali náš národ a našich predkov, 

ale posilňujú aj nás, aby sme mohli prekonať všetky bolesti a 

prekážky na ceste k Bohu. 

     Zbožná ľudová tradícia hovorí o siedmich bolestiach: keď Simeon 

Márii predpovedal utrpenie; keď musela s Ježišom utekať pred 

Herodesom; keď hľadala dvanásťročného Ježiša po Jeruzaleme; keď 

sa stretla so Synom na krížovej ceste; keď stála pod krížom, na 

ktorom zomieralo jej dieťa; keď držala jeho mŕtvolu a keď stála nad 

hrobom svojho Syna. Tieto bolesti boli Máriiným mučeníctvom. 

Nám nezostáva nič iné, iba ju obdivovať a ďakovať jej za to, čo 

urobila a robí pre celé ľudstvo. Dennodenne pociťujeme jej pomoc 

ale sme svedkami aj jej utrpenia. Mária trpí v tých ľuďoch, ktorí 

urážajú jej Syna, neveria v neho, ba dokonca bojujú proti nemu a 

jeho Cirkvi. 

     Mária trpí, keď trpia jej deti, ale aj vtedy, keď robia zlo a nežijú 

tak, ako by mali. Nespôsobujme nové bolesti našej Matke, ale 

snažme sa vždy a všade žiť tak, aby sme jej robili dobré meno a tým 

ukázali, že ju naozaj milujeme. Potom nielen my, ale celý náš národ, 

budeme pociťovať jej mocné orodovanie. Veď ako hovorí svätý 

Bernard: „Nikdy nebolo počuť, žeby bol niekto opustený, kto sa 

utiekal pod tvoju ochranu, teba prosil o pomoc a žiadal o tvoje 

orodovanie.“                                                                 www.trojica.sk 

 

 

 

Vložte svoju ruku do Máriinej a dajte sa ňou viesť ku Kristovi. 
(Matka Tereza) 

 



Poriadok bohoslužieb po 25. Nedeli v CO 

od 23.9. do 29.9. 2019 

 

Pondelok Sv. Pia z 

Pietrelciny, 

kňaza 

7:00 Kláštor sr. Karmela

23.9. 18:00 Bočiar 
†Helena Horváthová, 

1. výr. 

Utorok 
féria 7:00 Haniska 

Poďakovanie za 59 r. 

manželstva 24.9. 

Streda 

féria 

17:00 Sokoľany Mária Matisová

25.9. 18:00 Haniska 
Za dary D. Sv. pre 

rod. Semanovu 

Štvrtok 
féria  7:00      Kláštor     František Sabo

26.9. 

Piatok Sv. Vincenta 

de Paul, 

kňaza - detská 

17:00 Sokoľany Milan Tóth, 1. výr.

27.9. 18:00 Haniska Anastázia Gutová

Sobota Panny Márie 

v sobotu 

14:30 Haniska Za novomanželov 

28.9. 16:00 Haniska Za novomanželov  

     

26. Nedeľa v 

CO 

7:30 Haniska 
Poďak. Bartolomeja 

za 75 r. života 

Nedeľa  8:45 Sokoľany 
Poďakovanie Alžbety 

za 80 r. žiovta 

29.9. 8:45 Bočiar 
Regina, Ján a 

Michal 

  10:00 Haniska    Ladislav Mikloš            

 

Sviatosť manželstva chcú prijať: 
 

Ing. Štefan Majerník /Haniska/ a Mgr. Erika Janitorová /Haniska/ 

ohlasujú sa 3x. 

Lukáš Leško /Košice / a Monika Vattaiová /Haniska/ ohlasujú sa 3x. 
 

Na budúci rok plánujeme birmovku, preto prosíme tých, ktorí 

majú o to záujem, aby sa nahlásili v priebehu budúceho týždňa 

po sv. omšiach v Bočiari, Sokoľanoch a v Haniske. 



Poriadok bohoslužieb po 24. Nedeli v CO 

od 16.9. do 22.9. 2019 

Pondelok Sv. Kornélia, 

pápeža a 

Cypriána, 

biskupa muč. 

7:00 Kláštor Tomáš Kováč

16.9. 18:00 Bočiar †Ján Bely 

Utorok 
féria 7:00 Haniska  Štefan Lipták

17.9. 

Streda 
féria 

17:00 Sokoľany Pavel Majoroš

18.9. 18:00 Haniska †Alžbeta Semanová 

Štvrtok Sv. Januára, 

biskupa a 

mučeníka 
 7:00      Kláštor     Margita Vattaiová

19.9. 

Piatok Sv. Ondreja 

Kima a spol. 

muč. - detská 

18:00 Sokoľany 
Terézia, Ondrej, 

Jaroslav Čerkala

20.9. 18:00 Haniska Ondrej a Margita

Sobota Sv. Matúša, 

apoštola a 

evanjelistu, 

sviatok 

7:00 Haniska Helena Horváthová

  14:30 Sokoľany Za novomanželov 

21.9. 16:00 Sokoľany Za novomanželov 

     

25. Nedeľa v 

CO 

7:30 Haniska 
Poďakovanie Márie 

za 89 r. života 

Nedeľa  8:45 Sokoľany 
Za ZIP pre rod. 

Semánovu 

22.9. 8:45 Bočiar Regina Čerkálová

  10:00 Haniska 
Za ZIB pomoc pre 

rodinu              
 

Sviatosť manželstva chcú prijať: 
Andrej Pella /Košice / a Veronika Zajacová /Sokoľany/ ohlasujú sa 3x. 

Jaroslav Komár /Barca/ a Veronika Vargová /Sokoľany/ ohlasujú sa 3x. 

Ing. Štefan Majerník /Haniska/ a Mgr. Erika Janitorová /Haniska/ 

ohlasujú sa 2x. 

Lukáš Leško /Košice / a Monika Vattaiová /Haniska/ ohlasujú sa 2x. 
 

Vo štvrtok 19.9. o 19:00 h. pozývame na adoráciu do Hanisky na 

stíšenie a zamyslenie. 
 

Na budúci týždeň budeme mať zbierka na potreby našich kostolov. 


