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6. nedeľa v Cezročnom období 
 

Prvé čítanie: Zlorečený človek, ktorý sa spolieha na človeka; požehnaný 
človek, čo dúfa v Pána.                                                          (Jer 17, 5-8)                                                                                                                                              

Žalm: Blažený človek, čo v Pána skladá dôveru.       (Ž 1, 1-2. 3. 4+6) 

Druhé čítanie: Keď Kristus nevstal, vaša viera je márna.   
                                                                                 (1 Kor 15, 12. 16-20)                                                                                                      
Evanjelium: Blahoslavení chudobní. Beda vám, boháči!   (Lk 6, 17. 20-26)                                                                   
*****************************************************************  

 

Blaženosť. 
 

     Mnohí asi poznáte ten pocit, keď prídete večer z práce, unavení a 

niekedy aj nehnevaní, uvaríte si kávu, otvoríte si pivo, nohy si 

pohodlne vyložíte, a poviete si: Tak konečne pohoda! Alebo niektorí 

študenti iste zažili pocit z víťazstva, keď po napísaní veľmi ťažkej 

písomky dostali jednotku a učiteľka ich pred všetkými pochválila. 

Bol to doslova pocit blaženosti. Je to ale naozajstná blaženosť? 

     Ježiš v dnešnom evanjeliu hovorí tiež o blaženosti: Blažení 

chudobní, blažení hladujúci, blažení plačúci, blažení prenasledovaní 

a potupovaní. 

     Možno teraz mnohí z nás majú v hlave zmätok a znova si kladú 

otázku: Čo je vlastne blaženosť? Pre mnohých ľudí je to pivo, 

cigareta, jednotka v škole. Pre Ježiša je blaženosťou chudoba, hlad, 

plač, prenasledovanie, potupovanie... A teraz si z toho vyberte. Kto 

má vlastne pravdu? Čo je naozajstná blaženosť? 

     Svätý Tomáš Akvinský hovorí, že blaženosť je konečná 

dokonalosť človeka. Sväté písmo tvrdí, že blaženosť človeka spočíva 

v Bohu, ktorý je posledným cieľom celého stvorenia. Čo nám 

vznikne, keď dáme spolu tvrdenie Biblie a Tomáša? Blažení sú 

všetci, ktorí zomreli v posväcujúcej milosti, a ktorí dospeli k videniu 

Boha v nebi. Blažený je však už aj ten, kto tu na zemi žije v spojení   

s Bohom, teda nezaťažený ťažkým hriechom. Blaženosť ako stav 

znamená plnosť všetkých dobier prirodzených aj nadprirodzených a 
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je prisľúbená všetkým ľuďom, ktorí uveria v Boha. Tak to povedal 

sám Ježiš: Nech sa vám srdce nevzrušuje! Veríte v Boha, verte aj vo 

mňa. V dome môjho Otca je mnoho príbytkov. A svätý Pavol 

Rimanom píše: Kto v neho verí, nebude zahanbený. 

     V duchu si možno poviete, že je to dobré, lebo sme predsa 

veriaci, a preto chodíme aj do kostola, teda máme veľkú šancu byť 

blažení. Iste. Ale v liste svätého Jakuba jasne stojí aj toto: Bratia 

moji, čo osoží, keď niekto hovorí, že má vieru, ale nemá skutky? 

Môže ho taká viera spasiť? Lebo ako telo bez ducha je mŕtve, tak je 

mŕtva aj viera bez skutkov. A to je druhá podmienka pre získanie 

blaženosti – vieru máme potvrdiť skutkami plnením Božej vôle. 

     Božia vôľa je obsiahnutá v Desatore. A teraz povedzte sami: 

Máme čisté svedomie? Je vidieť na mne, že som veriaci? Žijem 

svoju vieru? Nezabudnime na Ježišove slová: Nie každý, kto mi 

hovorí: „Pane, Pane,“ vojde do nebeského kráľovstva, ale iba ten, 

kto plní vôľu môjho Otca, ktorý je na nebesiach. A tak sme prišli na 

to, že k získaniu blaženosti je potrebná viera a život podľa nej, ktorý 

je naplnený dobrými skutkami. 

     Môže nám ale preblesknúť mysľou argument, prečo Ježiš hovorí 

o chudobe, hlade, plači a prenasledovaní? Iste má k tomu dôvod. 

Chce povedať, že je tu ešte jedna podmienka k získaniu blaženosti 

vytrvalé znášanie životných skúšok, utrpení a ťažkostí. Ježišove 

slová správne pochopil svätý Jakub, keď napísal: Blahoslavený muž, 

ktorý vydrží skúšku, lebo keď sa osvedčí, dostane veniec života, ktorý 

Boh prisľúbil tým, čo ho milujú. On hovorí o pokore, tichosti, 

miernosti, trpezlivosti, čistote srdca a milosrdenstve. 

Byť blaženým znamená vlastniť Boha. Už v tomto živote, a to vďaka 

živej viere, ktorá nás má podržať aj v ťažkostiach a životných 

utrpeniach.  

V tomto duchu prežime aj nastávajúci týždeň – aj všetky dni nášho 

života, ktoré ešte dostaneme ako Boží dar.                   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.    
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Poriadok bohoslužieb po 7. Nedeli v CO 

od 25.2. do 3.3. 2019 

Pondelok 

féria 

7:00 Kláštor Sr. Karmela

25.2. 18:00 Bočiar 
Za ružencové 

spoločenstvo 

Utorok 

féria 

7:00 Haniska  Mikuláš Mati

26.2. 18:00 Sokoľany 
Poďakovanie Marty 

za 70 r. života 

Streda 
féria 18:00 Haniska †Štefan Zöldy 

27.2. 

Štvrtok 

féria  7:00      Kláštor     Ladislav Mikloš
28.2. 

Piatok Prvý piatok v 

mesiaci - za 

účasti detí  

18:00 Sokoľany 
Za ružencové 

spoločenstvo 

1.3. 18:00 Haniska 
Za ružencové 

spoločenstvo 

Sobota 
Panny Márie 

v sobotu 

7:00 Haniska Mariena

2.3. 7:45 Sokoľany †František Matis 

     

8. Nedeľa v 

CO 

7:30 Haniska 
Jozef, Dorota, 

Jolana, Rudolf

Nedeľa  8:45 Sokoľany 
František, Jozef, 

Mária, Helena

3.3. 8:45 Bočiar Helena Horváthová

  10:00 Haniska Za ZIP pre Alžbetu              

 

Stretnutie prvoprijímajúcich bude v Sokoľanoch v utorok 26.2. a 

v Haniske v piatok 01.03.2019. 

 

Znovu pozývame všetky detí na maškarný ples v sobotu 2. marca 

o 15.00h do Hanisky. 



Poriadok bohoslužieb po 6. Nedeli v CO 

od 18.2. do 24.2. 2019 

Pondelok 

féria 

7:00 Kláštor Anna Nagyová

18.2. 18:00 Bočiar 
†Vojtech, Agnesa, 

Margita, Jozef 

Utorok 

féria 7:00 Haniska  Margita Vattaiová
19.2. 

Streda 

féria 

17:00 Sokoľany 
Mikuláš Pavlovič 1. 

výr.

20.2. 18:00 Haniska Za ZIP Anastázie 

Štvrtok 
féria  7:00      Kláštor     Jozef Bujnovský

21.2. 

Piatok 
Katedra sv. 

Petra, 

apoštola - 

detská  

18:00 Sokoľany 
František a Regina 

Beregszasziovi

22.2. 18:00 Haniska Helena Horváthová

Sobota 
Sv. 

Polykarpa, 

biskupa a 

mučeníka 

7:00 Haniska Margita Nahájová

23.2. 

     

7. Nedeľa v 

CO 

7:30 Haniska 
Poďakovanie Anny za 

85 r. života 

Nedeľa  11:00 Sokoľany 
Za ZIP pre Kamilu      

s rodinou 

24.2. 8:45 Bočiar 
Poďak. Gabriely a 

Tomáša s rod.  

  10:00 Haniska 
Za ZIP pre Alžbetu 

Horváthovu          
 

Vo štvrtok 21. februára pozývame na adoráciu do Hanisky         

o 19:00h. 
 

V sobotu 2. marca plánujeme maškarný ples pre deti v kultúrnom 

dome v Haniske od 15:00h. Pozývame všetky detí na zábavu, so 

sebou si doneste masku a dobrú náladu. 


