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17. nedeľa v Cezročnom období 
 

Prvé čítanie: Nehnevaj sa, Pán môj, že ešte hovorím.               (Gn 18, 20-32)                                                                                                                                              
Žalm:  Vyslyš ma, Pane, keď ťa budem vzývať.  (Ž 138, 1-2a. 2bc+3. 6-7b. 7c-8)                                                                                                                                                                                                                      
Druhé čítanie: Oživil vás s ním a odpustil nám všetky hriechy.  (Kol 2, 12-14)                                                                                                      

Evanjelium: Proste a dostanete!                                                  (Lk 11, 1-13)                                                                                                                             
************************************************************* 

 

Proste a dostanete! 
 

 Keby som sa vás spýtal, či ste sa dnes modlili Otče náš…, iste 

každý by prikývol. A mnohí by povedali, že sa ho modlili viackrát. 

Keby som chcel zistiť, koľkokrát za život sme sa modlili Otče náš..., 

nedokázali by sme to spočítať. Veď pamätáte si, ktorú modlitbu sme 

vedeli medzi prvými? Bola to modlitba Pána. 

     Za túto modlitbu Bohu musíme ďakovať, lebo je pre nás veľkým 

darom. Cez ňu vidíme, aký obsah a formu majú mať naše modlitby. 

Presviedča nás o tom aj dnešné evanjelium. Aká má byť teda naša 

modlitba, aký ma mať obsah a formu? Dajme si odpoveď cez 

modlitbu Pána. 

     Prvé tri prosby tejto modlitby sa vzťahujú priamo na Boha,          

s túžbou po znovuspojení človeka s Bohom, po príchode Božej ríše  

a po podriadení ľudskej vôle Božiemu poriadku. Viete, čo je úžasné? 

Môžeme Boha nazývať Otcom. Znamená to, že pri modlitbe 

nevoláme kamsi do prázdna, ale voláme k nášmu Otcovi, ktorý je v 

nebi, ktorý je svätý, veľký, múdry a dobrý. Ktorý je Otcom nás 

všetkých. Preto túžime po príchode jeho kráľovstva a chceme, aby 

vládol nad naším telom aj dušou. Uvedomujeme si, že On je 

najvyššia Múdrosť, lebo ľudská vôľa je veľakrát ovplyvnená 

omylom a sebectvom. Rozhodujeme sa pre Boha, ako najvyššie 

Dobro, lebo len ak sa plní Jeho vôľa, je zaručený ľudský pokrok a 

mier, je zaručená sloboda a dôstojnosť človeka. Treba sa nám naučiť 

často volať s Ježišom Kristom: Otče, nie moja, ale tvoja vôľa nech sa 
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stane! To je najpodstatnejší moment našej zbožnosti a vôbec našej 

viery – poslušnosť a odovzdanosť do Božej vôle. 

     Teraz prichádzame k prostrednej prosbe, ktorá je výrazom 

dôvery, že nebeský Otec dá svojim deťom všetko, čo potrebujú k 

pozemskej existencii. Je úžasné, že Ježiš do svojej modlitby vkladá 

aj prosbu o pozemské potreby. Učí nás prosiť o pozemský chlieb, 

teda o tie veci, ktoré sú nutné pre život človeka. Nehovorí                  

o prepychu, ale o veciach, ktoré majú udržiavať život človeka. 

Spomína ich ale v určitej postupnosti, teda, že materiálne záujmy sú 

až druhoradou záležitosťou. Chce nám povedať asi takto: Otec je pri 

kormidle vášho života a o všetko sa postará, veď je nekonečne 

múdry, láskavý a spravodlivý. 

     Posledné tri prosby berú do úvahy hriech a vôbec zlo, ktoré 

ohrozuje človeka, prosí Otca o odpustenie vín, o ochranu počas 

nebezpečných životných skúšok a o pomoc pred pokúšaním diabla    

a jeho zlými vplyvmi vo svete. Z týchto prosieb vyplýva, že človek 

stojí pred Bohom ako dlžník, ktorý nemôže zaplatiť, a ktorému nič 

iné nezostáva, iba prosiť: Bože, buď milostivý, mne, hriešnemu! 

Tieto slová ale smieme vyrieknuť iba vtedy, keď odpustíme zo srdca 

každému zo svojich blížnych a to nie 7 krát, ale 77 krát. Veď každý   

z nás je ohrozený zlom, je veľmi slabý, a preto si musí uvedomiť, že 

najviac zo všetkého potrebuje Božiu pomoc v boji proti pokušeniam 

a diablovi, ktorý ako ručiaci lev obchádza a hľadá, koho by zožral.  

     Teda takúto modlitbu nás naučil Ježiš Kristus. Modlitbu, ktorá 

nikdy nevyjde z módy, bude pre všetky časy a pre všetkých ľudí. 

Modlitbu, ktorá nás má upozorniť, že stojíme medzi Bohom a Zlom 

a zachrániť nás môže len nebeský Otec. Preto sme si už raz povedali, 

že najdôležitejším momentom každej našej modlitby je odovzdať sa 

do Božej vôle. V tomto duchu sa musí niesť každá modlitba.    
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Spovedanie pred prvým piatkom:     

 

Haniska:  streda od 9:00 do 10:30 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 9:00 do 10:30 a od 16:30 do 18:00 h 

piatok od  16:00 do 18:00 h. a spoveď chorých                    

v piatok od 11:00 

Bočiar:  pondelok od 17:00 do 18:00 h.    
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Poriadok bohoslužieb po18. Nedeli v CO 

od 1.8. do 7.8. 2016 
 

Pondelok Sv. Alfonza 
Máriu de 

Liguori, bisk. a 

uč.C. 

7:00 Kláštor František Varga

1.8. 18:00 Bočiar 
Za ružencové 

spoločenstvo 

Utorok féria - 

Porciunkuly, 

odpustky 

7:00 Haniska 
 Alžbeta 

Ridarčíková

2.8. 18:00 Sokoľany 
Poďakovanie Márie 

za 94 r. života 

Streda 
féria 18:00 Haniska 

Ján, Michal, 

Alžbeta Tóthovi
3.8. 

Štvrtok 
Sv. Jána 

Máriu 

Vianneya, 

kňaza 

 7:00      Kláštor     Imrich Dudáš
4.8. 

Piatok 
Prvý piatok v 

mesici  

18:00 Sokoľany 
Za ružencové 

spoločenstvo 

5.8. 18:00 Haniska 
Za ružencové 

spoločenstvo 

Sobota Premenenie 

Pána 

7:00 Haniska Na úmysel darcu 

6.8. 16:00 Sokoľany Za novomanželov 

     

19. Nedeľa 

CO  

7:30 Haniska Anna Vattaiová

Nedeľa  8:45 Sokoľany Štefan a Viktória

7.8.    8:45 Bočiar 
Ján, Juraj a 

Katarína Lebeňákovi

  10:00 Haniska 
  Juraj a Mária 

Palenčárovi             

 

Sviatosť manželstva chcú prijať: 
 

Robert Grzimek /Nemecko/ a Veronika Suchá /Sokoľany/ ohlasujú sa  3. X 
 

Matúš Kováč /Haniska/ a Dominika Majorošová /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 po17. Nedeli v CO 

od 25.7. do 31.7. 2016 

Pondelok Sv. Jakuba 

apoštola, 

sviatok 

7:00 Kláštor Tomáš Palenčár

25.7. 18:00 Bočiar 
†Ladislav, Terézia, 

Jaroslav 

Utorok Sv. Joachima 

a Anny, 

rodičov 

Panny Márie  

7:00 Haniska  Mária Papugová
26.7. 

Streda 
Sv. Gorazda a 

spoločníkov 

19:00 Sokoľany  František Varga

27.7. 18:00 Haniska 
Alžbeta Sedláková 

1. Výr.

Štvrtok 
féria  7:00      Kláštor     Ján Bača

28.7. 

Piatok 

Sv. Marty  

18:00 Sokoľany 
Jozef a Helena 

Semanovi

29.7. 18:00 Haniska 
Za zosnulých z rod. 

Sabolovej 

Sobota Bl. Zdenky, 

panny a 

mučeníce 

7:00 Haniska 
Poďakovanie za 50 r. 

manželstva  

30.7. 11:00 Kláštor     
Za požehnanie 

kongregácie 

     

18. Nedeľa 

CO  

7:30 Haniska František Seman

Nedeľa  8:45 Sokoľany 
Za ZIP rod. 

Beregszasziovej 

31.7.    8:45 Bočiar Jozef Norko

  10:00 Haniska   Alžbeta Pástorová             
 

Sviatosť manželstva chcú prijať: 
 

Robert Grzimek /Nemecko/ a Veronika Suchá /Sokoľany/ ohlasujú sa 1. a 

2. X 

Patrik Čonka /Haniska/ a Veronika Lukáčová /SNM/ ohlasujú sa 3. X 
 

Zbierka na kostol činila:   Haniska - 427.-€;  Sokoľany - 224,-€;  Bočiar - 

131.-€; 
 

Chceme požiadať tých, ktorí sa prihlásili na letný tábor, aby dorovnali 

poplatok a vyzdvihli si potvrdenie o zaplatení. 


