
Číslo 38, 39                     16. september                Dvojtýždenník 

Založené v roku 2002   ročník 17         www.haniska.rimkat.sk 
 
 

24. nedeľa v Cezročnom období 
  

Prvé čítanie: Svoj chrbát som nastavil tým, čo ma bili.          (Iz 50, 5-9b)                                                                                                                                              
Žalm: Pred tvárou Pána budem kráčať v krajine žijúcich.     
                                                                                  (Ž 116, 1-2. 3-4. 5-6. 8-9) 

Druhé čítanie: Viera, ak nemá skutky, je sama v sebe mŕtva.(Jak 2, 14-18)                                                                                                      

Evanjelium: Ty si Mesiáš... Syn človeka musí mnoho trpieť.(Mk 8, 27-35)                                                                   
*****************************************************************  

 

Sebazaprenie. 
 

     Keby Ježiš chcel robiť nábor záujemcov pre svoje kráľovstvo, náš 

prvý dojem by bol, že nerozumie reklame, keď hovorí: Kto chce ísť 

za mnou, nech zaprie sám seba, vezme svoj kríž a nasleduje ma. 

     Na prvý pohľad tieto slová skôr odpudzujú, než priťahujú. Ale to 

len vtedy, keď ich chápeme povrchne, keď povrchne zmýšľame o 

kríži a o sebazaprení. 

     Kríž povrchne chápeme vtedy, keď sa nazdávame, že nebeský 

Otec prikázal Synovi, aby sa dal ukrižovať. Pri takom chápaní kríža 

by sme samozrejme neboli nadšení. Pozerajme naň vo svetle Písma. 

Otec nerozkazuje Synovi, ale posiela ho na svet, aby každý, kto 

uverí v neho, mal večný život. Teraz počujme, Ježišove slová: 

Neprišiel som sám od seba, ale pravdivý je ten, ktorý ma poslal a vy 

ho nepoznáte. Aj svoj život položím za ovce. A ja, až budem 

vyzdvihnutý od zeme, všetkých pritiahnem k sebe. Nik mi život 

neberie, ja ho dávam sám od seba. Mám moc dať ho a mám moc 

zasa si ho vziať. Z týchto slov vidíme, že v Ježišovom ukrižovaní 

nehrá úlohu Otcova záľuba v jeho mukách, ale Boží Syn chce 

priviesť ľudí k večnému životu aj za cenu vlastnej smrti. 

     Takisto je to aj so sebazapieraním. Ani sebazaprenie si nesmieme 

predstavovať tak, že Boh si „pochutnáva“ na tom, keď si niečo 

odriekneme, akoby nás chcel tým obrať o radosti života. Naopak, 

sebazaprenie má pozitívny vnútorný význam pre každého z nás. 

     Indický filozof a spisovateľ Mouni Sádhu vysvetľuje ľudom, 
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nekresťanom, pozitívny význam sebazapierania takto: Športovci si 

trénujú telo každodenným cvičením. Aj silu ducha treba trénovať 

každodenným cvičením, ktorým sú sebazaprenia. Každý deň si treba 

dobrovoľne niečo dovolené a prijemné odrieknuť, pretože každým 

odrieknutím narastá v človekovi sila ducha, akoby sa nabíjala batéria 

jeho duchovných síl. Preto radí ľuďom: Odrieknite si pohár 

obľúbeného nápoja, kávu, víno, koňak, cigaretu, zábavu, hudbu, 

televíziu… Odriekajte si rozprávanie o sebe, samochválu, 

sebapovyšovanie, sebazdôrazňovanie, aby tak narastala sila vášho 

ducha. Raz táto sila dosiahne takú intenzitu, že bude mať 

podmanivý, ba až liečivý účinok na iných. 

     Chápeme, aký úžasný pozitívny význam má pre život 

sebazaprenie? Ešte by sme mali hľadieť naň s pohŕdaním? Ešte si 

budete myslieť, že sebazaprenie nemá miesto v živote moderného 

človeka? Nebadáme vari, že sebazaprenie chápané v celej hĺbke je 

celkom moderným slovom? Či nie sme dnes svedkami toho, aké 

tvrdé sebazaprenia si ukladajú športovci? Lenže viac než športovci 

potrebujú dnes sebazaprenie ľudia, ktorí žijú v rodinách a v 

rozličných spoločenstvách. Koľko je tam nervozity, hnevu, 

nadávok… Prečo? Lebo členovia týchto spoločenstiev nemajú dosť 

duševnej sily. Odkiaľ ju však majú brať, keď si neukladajú drobné 

sebazaprenia? Aká je to hlúposť, chcieť mať silu bez cvičenia! 

     Z toho nám plynie, že my kresťania, si musíme sebazaprenia 

obľúbiť viac než iní ľudia, pretože Ježiš nám ich nielen predpisuje, 

ale nás v nich aj posilňuje svätými sviatosťami. On povedal: Kto 

ostáva vo mne a ja v ňom, prináša veľa ovocia. My kresťania 

musíme viac ako iní konať sebazaprenie, preto Pavol Korinťanom 

napísal: Každý, kto závodí, zdržuje sa všetkého; oni preto, aby 

dosiahli porušiteľný veniec, my však neporušiteľný. 

     Dnešná nedeľa nás uistila, že Ježiš nebol zaostalý v otázke 

reklamy, keď pre dosiahnutie svojho kráľovstva požaduje 

sebazaprenie. Chápe ho ako jedinečný prostriedok k tomu, aby sme 

bolí duchovne silní, dokonalí, príjemní a večne šťastní ľudia. 

Snažme sa aj v tomto týždni každý deň si uložiť dajaké drobné 

sebazaprenie, aby sme sa tým zdokonaľovali v láske k Bohu aj k 

ľuďom.                                                                    www.trojica.sk 
 

”Chcem využívať i tie najmenšie veci a robiť ich z lásky.” 

SV. TEREZKA Z LISIEUX 
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Poriadok bohoslužieb po 25. Nedeli v CO 

od 24.9. do 30.9. 2018 

Pondelok 

féria 

7:00 Kláštor Mária Palenčárová

24.9. 18:00 Bočiar 
†Peter a Alžbeta 

Majniovi 

Utorok 
féria 7:00 Haniska  Jolana Ivanová

25.9. 

Streda Sv. Kozmu a 

Damiána, 

mučeníkov   

17:00 Sokoľany Imrich Seman

26.9. 18:00 Haniska †Pavol a Katarína 

Štvrtok Sv. Vincenta 

de Paul, kňaza 
 7:00      Kláštor     Mariena

27.9. 

Piatok 
féria - detská 

17:00 Sokoľany 
František 

Kohlšovský, 1. výr.

28.9. 18:00 Haniska Tomáš Palenčár

Sobota 
Sv. Michala, 

Gabriela a 

Rafaela, 

archanjelov 

7:00 Haniska 
Michal a Margita 

Čarni

29.9. 15:00 Sokoľany Za novomanželov 

     

26. Nedeľa  v 

CO 

7:30 Haniska 
František, Jozef, 

Mária Sedlákovi

Nedeľa  8:45 Sokoľany 
Michal, Margita, 

Jozef Varšovi

30.9. 8:45 Bočiar 
Pavol a Mária 

Kerekešovi

  10:00 Haniska 
 Za požehnanie a dary 

D. Sv.               
 

Sviatosť manželstva chcú prijať: 
Vladimír Gaži /Valaliky/ a Andrea Jarková /Sokoľany/ ohlasujú sa 3x. 

Stanislav Karaffa /Kechnec/ a Nikola Palenčárová /Haniska/ ohlasujú sa 

2x. 

Mgr. Ján Melník /Veľká Lomnica/ a Mgr. Gabriela Stašáková 

/Haniska/ ohlasujú sa 1x. 

Peter Spišák /Sokoľany/ a Stanislava Choborová  /Košice/  ohlasujú 

sa 1x. 



 

Poriadok bohoslužieb po 24. Nedeli v CO 

od 17.9. do 23.9. 2018 

 

Pondelok 
Sv. Róberta 

Bellarmína, 

biskupa a uč. 

Cirkvi 

7:00 Kláštor Tomáš Kováč

17.9. 18:00 Bočiar 
†Mária a Ondrej Beli 

st. 

Utorok 
féria 7:00 Haniska  Václav

18.9. 

Streda Sv. Januára, 

biskupa a 

mučeníka 

17:00 Sokoľany 
Ján a Alžbeta 

Drotárovi

19.9. 18:00 Haniska †Mikuláš Mati 

Štvrtok 
Sv. Ondreja 

Kima a Pavla 

Chonga a 

spol. 

 7:00      Kláštor     
†František Palenčár 

ml. 
20.9. 

Piatok 
Sv. Matúša, 

apoštola a 

evanjelistu, 

sviatok 

18:00 Sokoľany Ľudovit Tóth

21.9. 18:00 Haniska 
Za zomrelých z rod. 

Sabolovej 

Sobota Panny Márie v 

sobotu 
7:00 Haniska František Varga

22.9. 

     

25. Nedeľa  v 

CO 

7:30 Haniska 
Za novomanželov 

Velesových 

Nedeľa  8:45 Sokoľany 
Milan a Marcela 

Sedlákovi

23.9. 8:45 Bočiar Jozef Norko

  10:00 Haniska 
 Poďakovanie Márie 

za 88 r. života              
 

Sviatosť manželstva chcú prijať: 
Stanislav Zajac /Sokoľany/ a Eva Langová /Michalovce/ ohlasujú sa 3x. 

Vladimír Gaži /Valaliky/ a Andrea Jarková /Sokoľany/ ohlasujú sa 

2x. 

Stanislav Karaffa /Kechnec/ a Nikola Palenčárová /Haniska/ 

ohlasujú sa 1x. 


