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18. nedeľa v Cezročnom období 
  

Prvé čítanie: Hľa, ja vám zošlem chlieb z neba ako dážď.                           
                                                                                    (Ex 16, 2-4. 12-15)                                                                                                                                              
Žalm: Pane, daj nám chlieb z neba!          (Ž 78, 3+4b-d. 23-24. 25+54) 
Druhé čítanie: Obliecť si nového človeka, ktorý je stvorený podľa 
Boha.                                                                              (Ef 4, 17. 20-24)                                                                                                      

Evanjelium: Kto prichádza ku mne, nebude hladovať, a kto verí vo 
mňa, nebude žízniť.                                                               (Jn 6, 24-35)                                                                   

*****************************************************************  
 

Chlieb a život.  
 

Dosť veľa sa dnes hovorí o náboženstve. Niektorí tvrdia, že 

náboženstvo je prekážka pokroku, že je prežitok, a tak často 

opúšťajú aj svoju vieru. Najčastejšou príčinou týchto postojov je 

nedostatočné poznanie náboženstva. Hlboké poznanie náboženstva je 

naliehavou povinnosťou dnešného človeka, keď chce o ňom 

rozprávať a žiť podľa neho. 

     Preto dnešné evanjelium nám odhaľuje jednu nádhernú kvalitu 

nášho náboženstva, ktorú Ježiš Kristus vyslovil vetou: „Ja som 

chlieb života.“ Keď sa nad touto vetou zamyslíme, lepšie spoznáme 

krásu našej viery. Všimnime si, že Ježiš používa dva pojmy chlieb a 

život. 

     Kto z nás by sa zaobišiel bez chleba? Chlieb má jednu podstatnú 

vlastnosť – slúži všetkým. Predstavte si taký chlieb, ktorý by sa 

nerozdelil, nerozkrájal. Čo sa s ním stane? Stvrdne a pokazí sa. Keď 

teda Ježiš hovorí ja som chlieb, znamená to: Ja som pre vás, vždy,    

v každej chvíľke, bez prestávky, a nie len jednorazovo, raz do 

týždňa, do mesiaca alebo do roka. Ježiš je nám teda ustavične           

k dispozícii. 

     Čo znamená druhé slovo – život? Aby sme lepšie pochopili 

Ježišov výraz, predstavme si veľkú čakáreň. Je celá zo skla a v nej 

veľa ozdobných rastlín, ktoré sa musia polievať, aby žili. Je tam aj 
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veľké akvárium s rybkami, ktorým sa musí podávať potrava, aby žili. 

Čaká tam človek, ktorý sedí v pohodlnom kresle a pozerá si 

obrázkový časopis. S ním je tam aj druhý človek, ktorý sa zasa 

pozerá na rybky v akváriu. Nazriete tam a poviete - je tam mŕtvo. 

Ale ako? Veď sú tam ľudia, rastlinky, rybičky! A máte pravdu. Život 

je čosi viac, má nielen biologickú otázku, život je záležitosť 

sociologická. Život je tam, kde ľudia nadväzujú kontakty, zaujímajú 

sa jeden o druhého, radia si, potešujú sa, pomáhajú si – teda 

komunikujú. Keby ste nazreli do takej haly, kde ľudia komunikujú, 

povedali by ste - tam je živo. Pod slovom život má teda Ježiš na 

mysli komunikáciu, a to komunikáciu medzi ľuďmi navzájom aj 

medzi ľuďmi a Bohom. A keď na inom mieste vraví, že prišiel na 

svet, aby ľudia mali život v hojnosti, znamená to, že prišiel 

nadviazať komunikáciu Boha s ľuďmi. A toto je nádherný zmysel 

nášho náboženstva. 

     Zamyslime sa nad tým, čím je to, že takéto náboženstvo sa mohlo 

v minulosti označiť ako ópium ľudí. Trocha to bolo aj z viny 

kresťanov, ktorí neprijímali Ježišove slová chlieb života v plnosti a 

celosti. Zanedbávali komunikáciu medzi ľuďmi a zameriavali sa len 

na komunikáciu medzi Bohom a potom priľahko znášali, že mnohí 

ľudia boli hladní, smädní bez prístrešia, nahí, chorí, v žalári. 

Uspokojovali ich tým, že ak vytrvajú v tomto stave, napokon ako 

odmenu získajú nebo. Ježiš však hlásal opačne, že tí prídu do neba, 

ktorí hladným dajú jesť, smädným piť a pocestným prístrešie, 

nahých zaodejú, chorých ošetria... Teda podľa učenia Ježiša nie za 

biedu prídu ľudia do neba, ale za odstránenie bied, nie za 

nevšímavosť voči ľuďom, ale za živú komunikáciu s ľuďmi. Preto sa 

Cirkev po 2. Vatikánskom koncile už nemodlí: Pane daj, aby sme 

pohŕdali zemskými vecami a milovali nebeské, ale aby sme aj 

správne užívali pozemské hodnoty a tak prišli k tebe. Preto 

pokoncilový kresťan má mať záujem nielen o komunikáciu s nebom, 

ale aj o komunikáciu so svetom.  Ježiš založil v omši sväté 

prijímanie nie pre dajakú individuálne potešenie, ale skôr na to aby 

sme komunikovali, hojne komunikovali s Bohom a ľuďmi. Preto sa 

sväté prijímanie volá Komunio – čiže spoločenstvo alebo 

zjednotenie. 

Usilujme sa, aby Ježišova láska bola viditeľná a citeľná v živote 

každého z nás.                                                                 www.trojica.sk 
 



Poriadok bohoslužieb po 19. Nedeli v CO 
od 13.8. do 19.8. 2018 

Pondelok 
féria 

7:00 Kláštor 
Poďakovanie Heleny 

za 88 r. života 

13.8. 18:00 Bočiar †Vojtech a Agnesa 

Utorok 
Sv. 

Maximiliána 

Máriu 

Kolbeho, 

kňaza a mč. 

7:00 Haniska  Mária Palenčárová
14.8. 

  

Nanebovzatie 

Panny Márie 

7:00 Haniska 
Poďakovanie za 25 r 

spoloč. života 

Streda 17:00 Bočiar 
†Anton a Mária 

Beliovi 

15.8. 18:00 Sokoľany †Ľudovit Tóth 

  18:00 Haniska Za požehnanie fanosti 

Štvrtok 
féria  7:00      Kláštor     

Pavol, Katarína, 

Pavol, Anna16.8. 

Piatok 
féria 

17:00 Sokoľany František Matis

17.8. 18:00 Haniska Sr. Hieronyma 

Sobota Sv. Heleny, 

spomienka 

15:30 Bočiar Za novomanželov 

18.8. 16:45 Haniska Za novomanželov  

     

20. Nedeľa  v 

CO 

7:30 Haniska Anna Nagyová

Nedeľa  8:45 Sokoľany 
Imrich, Margita, Igor 

Štieberovi

19.8. 8:45 Bočiar 
Poďakovanie Márie za 

50 r. života 

  10:00 Haniska 
   Katarína a Imrich 

Iglaiovi            
 

Sviatosť manželstva chcú prijať: 
Norbert Ščurko /Kojšov/ a Zdenka Pirošková /Bočiar/ ohlasujú sa 3.x. 

Stanislav Köver /Sokoľany/ a Zuzana Topoliová /Barca/ ohlasujú sa 3.x 

Peter Magyar /Sokoľany/ a Justyna Jolanta Bzowska /Poľsko/ ohlasujú 

sa 1.x. 
 

Na budúci týždeň bude zbierka na potreby našich kostolov. 



Poriadok bohoslužieb po 18. Nedeli v CO 

od 6.8. do 12.8. 2018 

Pondelok Premenenie 

Pána - 

sviatok 
7:00 Kláštor 

Za ZIP Márie s 

rodinou 6.8. 

Utorok 
féria 7:00 Haniska  Jaroslav Hanzel

7.8. 

Streda Sv. 

Dominika, 

kňaza 

17:00 Sokoľany 
Za zomr. z r. Vaškovej 

a Rindošovej 

8.8. 18:00 Haniska †Margita Nahajová 

Štvrtok Sv. Terézie 

Benedikty od 

kríža, sviatok 
 7:00      Kláštor     

Štefan a Regina 

Palenčárovi
9.8. 

Piatok 
Sv. 

Vavrinca, 

diakona a 

mučeníka, 

sviatok 

17:00 Sokoľany Jozef Kerekeš

10.8. 18:00 Haniska 
Za ZIP rod. 

Bodnárovej 

Sobota 
Sv. Kláry, 

panny 
7:00 Haniska 

†Alžbeta, Tomáš, 

Alžbeta, Vojtech 
11.8. 

     

19. Nedeľa  

v CO 

7:30 Haniska Štefan Varga

Nedeľa  8:45 Sokoľany 
František a Margita 

Jankeovi

12.8. 8:45 Bočiar Ružena Sabová

  10:00 Haniska 
   Pavol a Alžbeta 

Miklošovi            

 

Sviatosť manželstva chcú prijať: 
Norbert Ščurko /Kojšov/ a Zdenka Pirošková /Bočiar/ ohlasujú sa 2.x. 

Stanislav Köver /Sokoľany/ a Zuzana Topoliová /Barca/ ohlasujú sa 2.x 

 

Zbierka na blahorečenie činila: Haniska 351.-€; Sokoľany 139.-€; 

Bočiar 38.-€; 


