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28. nedeľa v Cezročnom období  
Prvé čítanie: Bohatstvo v porovnaní s múdrosťou som nepokladal  
                    za  nič                                                            (Múd 7, 7-11)                                                                                                                                              
Žalm: Obdaruj nás, Pane, múdrosťou srdca.                             (Ž 90) 

Druhé čítanie: Božie slovo rozsudzuje myšlienky a úmysly srdca   
                                                                                       (Hebr 4, 12-13)                                                                                                      
Evanjelium: Predaj všetko, čo máš, rozdaj chudobným a príď  
                    a nasleduj ma!                                              (Mk 10, 17-30)                                                                   
*****************************************************************  

 

Postoj k hmotným veciam 
     Z dnešného evanjelia plynie poučenie aj pre 
nás: Hmotný svet má i nám slúžiť ako schodíky, 
po ktorých budeme vystupovať ku Kristovi. To 
je poslaním každej veci: upriamovať našu 
pozornosť na Boha a zároveň nasmerovať naše 
myslenie a chcenie na cestu, ktorá môže viesť k 
večnému životu.  

     V detstve sme mali svoje zbierky. Niekto plagáty, iný samolepky 
alebo plechovky, ja som mal céčka. Ony boli naším pokladom. Dnes sú 
to možno iné zbierky, na ktorých nám nesmierne záleží. Komu alebo 
čomu prevažne venujeme svoj čas? Skúsme sa na to pozrieť a 
popremýšľať. Prosme Boha, aby nám Božia Múdrosť ukazovala, čo je 
pravý poklad a zmysel i podstata nášho kresťanského života. Otvorme 
svoje srdcia Bohu a v duchu sa zjednoťme v modlitbe, ktorá nech nás 
sprevádza pri vytváraní múdreho postoja k materiálnym veciam: 
Pane, vo svojom živote som už dal prednosť rôznym veciam. Koľko síl 
ma už stálo získať si hmotné veci alebo iné dobrá. A ako málo ma stál 
zápas o tvoju prítomnosť v mojom živote. Chápem toho muža, keď si 
mu povedal: Poď za mnou a nasleduj ma! On odišiel od teba smutný, 
lebo mal svoj majetok. Aj ja mám svoj majetok. Je to môj prospech, 
moje starosti, moje požiadavky, moje ciele, moje hmotné veci. Bojím sa 
toto rozdávať v láske k ľuďom a cez lásku k nim tebe, Pane. Chcem sa 
učiť tvojej múdrosti. Túžim, aby som sa vedel rozhodovať vo svojom 
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živote podľa múdrosti, ktorú si nám zjavil. Prosím ťa, Pane, daj mi silu 
mať rád druhých. Nech nemyslím len na seba a svoj egoizmus. Pane, 
potrebujem ťa.                                                      (www.vincentini.sk) 
 

...Pane, keď mám hlad, zošli mi niekoho, kto potrebuje nasýtiť. 
Keď mám smäd, zošli mi niekoho, kto potrebuje utíšiť smäd. 

Keď je mi zima, zošli mi niekoho, kto potrebuje zahriať. 
Keď som smutný, zošli mi niekoho, kto potrebuje potešiť. 

Keď som chudobný, zošli mi niekoho, kto je chudobnejší ako ja sám. 
Keď nemám čas, zošli mi niekoho, kto potrebuje vypočuť. 

Keď som potupený, zošli mi niekoho, koho by som mohol chváliť. 
Keď strácam odvahu, zošli mi niekoho, kto potrebuje povzbudiť. 
Keď sa cítim nepochopený, zošli mi niekoho, kto potrebuje objať. 
Keď sa necítim milovaný, zošli mi niekoho, kto potrebuje lásku.... 

                                                                                (sv. Matka Tereza) 
 

 
Iba dobré skutky sú opravdivým bohatstvom, ktoré nám pripravuje 

miesto v nebi. (sv. Don Bosco) 
 



Poriadok bohoslužieb po 28. Nedeli v CO od 15.10. do 21.10. 2018 

Pondelok Sv. Terézie od 

Ježiša, panny a 

uč. Cirkvi 

7:00 Kláštor Terézia Sedláková

15.10. 18:00 Bočiar †Imrich a Mária 

Utorok 
féria 7:00 Haniska 

 Imrich a Margita 

Juhásovi16.10. 

Streda Sv. Ignáca 

Antiochijského, 

bisk.mč 

17:00 Sokoľany 
Jozef,Alžbeta,Jozef 

Ferencovi

17.10. 18:00 Haniska †Pavol Majoroš 

Štvrtok Sv. Lukáša, 

evanjelistu, 

sviatok 
 7:00      Kláštor     Anna Nagyová

18.10. 

Piatok Sv. Pavla z 

Kríža - za účasti 

detí 

17:00 Sokoľany Ján Ondis

19.10. 18:00 Haniska Margita Nahájová

Sobota Panny Márie v 

sobotu 
7:00 Haniska Mikuláš Mati

20.10. 

     

29. Nedeľa  v 

CO 

7:30 Haniska Mariena

Nedeľa  8:45 Sokoľany 
Za ZIP Aničky  

a rodiny 

21.10. 8:45 Bočiar Margita Spišáková

  10:00 Haniska 
   Jozef a Alžbeta 

Ondočkovi            

Sviatosť manželstva chcú prijať: 

Maroš Pálfy /Košice/ a Gabriela Zajacová /Sokoľany/ ohlasujú sa 2. X 

     

Vo štvrtok pozývame v škole o 9:00h všetky deti k modlitbe  

sv. ruženca za svet a pokoj. 

Vo štvrtok večer o 19:00h. pozývame do Hanisky na adoráciu  

a stíšenie. 

Na budúci týždeň 21.10. budeme mať zbierku na misie. 

Stretnutie prvoprijímajúcich bude v Sokoľanoch v stredu 17.10.  

a v Haniske v piatok 19.10. 
 
 



Poriadok bohoslužieb po 29. Nedeli v CO 

od 22.10. do 28.10. 2018 

Pondelok 
Sv. Jána Pavla II., 

pápeža 

7:00 Kláštor Helena Horváthová

22.10. 18:00 Bočiar 
†Štefan, Mária, 

Imrich 

Utorok Sv. Jána 

Kapistranského, 

kňaza 
7:00 Haniska 

Za †  

z r. Miklošovej  

a Vargovej  23.10. 

Streda 
Sv. Antona Máriu 

Clareta, biskupa 

17:00 Sokoľany †Jolana Tóthová 

24.10. 18:00 Haniska 
Poďakovanie Márie  

za 75 r. života 

Štvrtok 
féria  7:00      Kláštor     

Za ZIP  

rod. Jaščišakovej 25.10. 

Piatok 

Za účastí detí 

18:00 Sokoľany 
Poďakovanie Viery  

za 50 r. života 

26.10. 18:00 Haniska 
Imrich, Kristína, 

Roman, Ľuboš

Sobota Panny Márie v 

sobotu 

13:30 Haniska Za novomanželov 

27.10. 15:00 Sokoľany Za novomanželov 

     

30. Nedeľa  v CO 

7:30 Haniska Imrich Oravec

Nedeľa  8:45 Sokoľany 
Za ZIP r.Semanovej  

a Rapensberger 

28.10. 8:45 Bočiar 

Ján, Juraj  

a Katarína 

Lebeňakovi

  10:00 Haniska   Alžbeta Vattaiová             

Sviatosť manželstva chcú prijať:  

Maroš Pálfy /Košice/ a Gabriela Zajacová /Sokoľany/ ohlasujú sa 3. X 

 
 
 

...Láska k Bohu nechráni pred každou bolesťou, ale chráni v každej 
bolesti.... (Hans Küng) 


