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16. nedeľa v Cezročnom období  
Prvé čítanie: Zhromaždím zvyšky svojho stáda a dám im pastierov        
                                                                                             (Jer 23, 1-6)                                                                                                                                              

Žalm: Pán je môj pastier, nič mi nechýba.                (Ž 23, 1-3. 4. 5. 6) 

Druhé čítanie: On je náš pokoj! On z oboch urobil jedno   (Ef 2, 13-18)                                                                                                      
Evanjelium: Boli ako ovce bez pastiera                              (Mk 6, 30-34)                                                                   
*****************************************************************  

Pre život dôležité 
     „Poďte vy sami do ústrania na pusté miesto a trochu si odpočiňte“ 

(Mk 6,31), hovorí Ježiš apoštolom i nám. 

Ježiš si praje, aby sa apoštoli po odpočinku vrátili ešte k namáhavejšej 

práci. Preto im hovorí, aby si odpočinuli, načerpali duševných síl, 

pookriali, a tak vedeli sa boriť s ďalšími prekážkami. 

     Ježiš nenúti apoštolov. Oni však pochopili. A tieto Ježišove slová 

chápeme aj my. Pri každej svätej omši chceme načerpať silu a posilu do 

ďalšieho života: všetci spolu i navzájom za seba. Veď tak sme to 

hovorili i na začiatku svätej omše: Modlite sa, bratia a sestry, za mňa... 

Je to veľká vec, ak otec prosí za syna na ten istý úmysel. Syn si takto 

uvedomuje, že i toto je vážna vec pre neho. Určite nie je zbytočné, ak 

rodičia prosia za svoje deti, ale i naopak, deti za vieru svojich rodičov, 

ktorí ju snáď stratili. Bohu sa páčia i tie modlitby, ktoré vychádzajú z 

ubolených a sklamaných sŕdc, hoci netvoria ucelený celok a slovosled. 

Boh predsa vidí zmýšľanie našich sŕdc. A nebeská Matka akoby 

dodávala: Pros, veľmi pros! Pros s vierou, veď nebolo počuť, žeby ten, 

kto ma o niečo prosil, odišiel nevypočutý. Klop na Srdce môjho Syna. 

Jeho Srdce je bohaté pre všetkých, ktorí ho prosia. Zjednoťme preto 

naše modlitby za naše rodiny, čím posilníme i Cirkev. 

Ježiš nechce odpočívať, keď vidí veľký zástup, lebo boli ako ovce bez 

pastiera. A evanjelista končí toto evanjelium slovami: „A začal ich učiť 

mnohým veciam“ (Mk 6,34). 

Čomu nás chce dnes učiť Ježiš? Hovorí sa, že vytesať sochu, ktorú by 

obdivovali všetci, tomu sa povie umenie. Vychovať dobrého človeka, to 

je oveľa väčšie umenie, lebo dobrý človek je cennejší ako tisíce 

umeleckých sôch. Cítite, mladí priatelia, ako veľmi si vás vážia vaši 

rodičia? Akým ste pre nich bohatstvom, keď im tak záleží na vás. Milí 
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rodičia, nedajte sa znechutiť, ak váš dospievajúci syn zatiaľ nechápe 

vašu rodičovskú lásku. Pokračujte! Ženy-matky, možno budete 

dnešnými Monikami, ktorá sa za svojho zblúdilého a nevďačného syna 

modlila 16 rokov! 

     Musíme si však uvedomiť, že nemožno vychovať dobrého človeka 

bez poznania Boha, bez náboženských vedomostí, bez zákonov Božích. 

To však za predpokladu vašich vedomostí, rodičia. Uvedomme si, že 

ten, kto Boha nepozná, nemôže ho ani milovať. Rodičia sa často 

spoliehajú na náboženskú výchovu v škole. No predovšetkým je 

potrebný príklad rodičov. V tomto prípade rodič nesmie povedať, že 

nemá čas! Čo je prvoradejšie? Majetok? Alebo snáď to, že mu zanecháš 

auto, dom, alebo že mu kúpiš kariéru? Koľko detí bez úcty predáva 

rodičovský dom! I auto zničí čas. A kariéra neraz privedie dieťa k tomu, 

že nepríde otcovi ani na pohreb. Prečo? Pretože mu zabudol dať niečo 

oveľa cennejšie: Milovať budeš Pána, Boha svojho a svojho blížneho 

ako seba samého... Nezvaľujme vinu na niekoho iného. Nehovorme, že 

doba je zlá. Vieme, že Boh odmieňa rodičov, ktorí vštepili do sŕdc 

svojich detí hlbokú vieru. Preto modlime sa, aby v našich rodinách sa 

žil opravdivý kresťanský život, ktorý jediný vedie k šťastiu a radosti tu 

na zemi a raz vo večnosti.                                            (www.vincentini.sk) 
Pre deti  

 

 

Pomôž 

pastierovi 

zhromaždiť 

ovečky. Začni 

pri Ježišovi 

a postupne 

spoj všetky 

ovečky tak, 

aby čiara 

končila pri 

ohrádke. Daj 

ale dobrý 

pozor, aby sa 

čiara nedotkla 

žiadneho 

kvietka. 

 

 

 



Poriadok bohoslužieb po 16. Nedeli v CO 

od 23.7. do 29.7. 2018 

     
Pondelok Sv. Brigity, 

rehoľníčky, 

patrónky Európy 

7:00 Kláštor Za ZIP Márie 

23.7. 18:00 Bočiar †Jozef Norko 

Utorok 
féria 7:00 Haniska 

Za živú vieru  

a požehnanie detí. 24.7. 

Streda 
Sv. Jakuba, 

apoštola, sviatok 

17:00 Sokoľany 
Karol a Katarína 

Müllerovi

25.7. 18:00 Haniska 
†Štefan a Regina 

Palenčárovi 

Štvrtok Sv. Joachima a 

Anny, rodičov 

Panny Márie 
 7:00      Kláštor     

František a 

Alžbeta Semanovi26.7. 

Piatok 

Sv. Gorazda a 

spoločníkov 

18:00 Sokoľany 
František Varga - 

Juhás

27.7. 18:00 Haniska 

Poďakovanie za 

živ. jubileum 

Heleny 

Sobota Panny Márie v 

sobotu 
7:00 Haniska 

Jozef a Alžbeta 

Sedlákovi28.7. 

     

17. Nedeľa  v 

CO 

7:30 Haniska 
Za zosnulých  

z rod. Semanovej 

Nedeľa  8:45 Sokoľany Štefan a Tomáš

29.7. 8:45 Bočiar 
Poďak. Ladislava  

a Heleny za 40. r. 

  10:00 Haniska Za ZIP pre Alžbetu              

Zbierka na kostol činila:   Haniska - 429.-€;     Sokoľany - 225.-€;    

Bočiar - 72.-€; 

Na budúcu nedeľu 29. júla bude celodiecézna zbierka na zabezpečenie 

blahorečenia Anny Kolesárovej. 

Kto má záujem zúčastniť sa blahorečenia, nech sa prihlási do konca 

týždňa v sakristii,  aby sme mohli počet osôb zaregistrovať  

do autobusu, aj na štadión. 

 



Poriadok bohoslužieb po 17. Nedeli v CO od 30.7. do 5.8. 2018 

Pondelok 
féria 

7:00 Kláštor Ladislav Oravec

30.7. 18:00 Bočiar Za ružencové spol. 

Utorok Sv. Ignáca z Loyoly, 

kňaza 

7:00 Haniska  Tomáš, Helena, Štefan

31.7. 18:00 Sokoľany †František Matis 

Streda Sv. Alfonza Máriu 

de Liguori,  

bisk. a uč. Cirkvi 
18:00 Haniska 

†Mária Oravcová,  

1. výr. 1.8. 

Štvrtok 
féria - Porciunkula  7:00      Kláštor     

Helena a Jozef 

Majorošovi2.8. 

Piatok Prvý piatok v 

mesiaci 

18:00 Sokoľany Za ružencové spol. 

3.8. 18:00 Haniska Za ružencové spol. 

Sobota 
Sv. Jána Máriu 

Vianeya, kňaza 

7:00 Haniska Mikuláš Žačok

4.8. 7:45 Sokoľany 
Poďakovanie Mariana  

za 55 r. života 

     

18. Nedeľa  v CO 

7:30 Haniska Za ZIP Márie s rodinou 

Nedeľa  8:45 Sokoľany 
Margita a Pavol 

Zajacovi

5.8. 8:45 Bočiar Ladislav Horváth

  10:00 Haniska 
Poďak. za uzdravenie a 

požeh. rod.              

Sviatosť manželstva chcú prijať: 

Norbert Ščurko /Kojšov/ a Zdenka Pirošková /Bočiar/ ohlasujú sa 1. X 

Stanislav Köver /Sokoľany/ a Zuzana Topoliová /Barca/ ohlasujú sa 1. X 
 

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

 piatok od 16:00 do 18:00 h.,spoveď chorých v piatok od 11:00 

Bočiar: pondelok od 17:00 do 18:00 h.    

- Poklona Sviatosti oltárnej bude v piatok v Haniske a  v Sokoľanoch  

od 16:00h. a v Bočiari v pondelok od 17:00 h. 

 


