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12. nedeľa v cezročnom období.  
 

Prvé čítanie: Uvidia, koho prebodli.                       (Zach 12, 10-11; 13, 1)                                                                                                                                              
Žalm: Za tebou prahne moja duša, Pane, Bože môj.  
                                                                               (Ž 63, 2. 3-4. 5-6. 8-9) 
Druhé čítanie: Všetci, čo ste pokrstení, Krista ste si obliekli. 
                                                                                                   (Gal 3, 26-29)                                                                                                      

Evanjelium: Ty si Boží Mesiáš. Syn človeka musí mnoho trpieť.       
                                                                                             (Lk 9, 18-24)                                                                   
*****************************************************************  
 

Ty si Boží Mesiáš! 
 

     Koľkokrát sme sa pýtali ľudí, čo si o nás myslia a pritom sme 

vždy čakali, že sa vyjadria o nás len najlepšími slovami. Ak nám 

začali vyčítať nejaké chyby, neplesali sme od radosti a v duchu sme 

ľutovali, že sme chceli poznať názor iných ľudí na seba. V dnešných 

časoch je ale doslova módou pýtať sa ľudí, čo si myslia o druhých.   

O politikoch, hercoch, alebo spevákoch, ale aj to, aký majú názor na 

udalosti doma i vo svete, či na nový kozmetický prípravok. Každý    

v odpovedi však očakáva len dobré hodnotenie. 

     Ježiš tiež urobil medzi apoštolmi akúsi anketu o sebe. 

Nepotreboval chválu, iba chcel vedieť, aký názor na neho majú 

ľudia. Apoštoli sa predbiehali v odpovediach: Si Ján Krstiteľ, si 

Eliáš, si zmŕtvychvstalý prorok! Potom ich ale zaskočil: A čo si vy   

o mne myslíte? Za všetkých odpovedal Peter: Ty si Boží Mesiáš! 

     Aj nám sa zaiste táto Petrova odpoveď páči, veď ňou povedal, že 

Ježiš je Boh a Mesiáš. Ježiš musel vysvetliť, že Mesiáš je Syn 

človeka, ktorý musí veľa trpieť. Slovo musí znamená Božiu vôľu. 

Značí, že Boh rozhodol, že Ježiš, jeho Syn, bude trpieť. O utrpení ale 

žiadny z apoštolov nechcel počuť. Potvrdil to aj svätý Pavol, ktorý 

neskôr napísal, že kríž a utrpenie vždy budú pre svet pohoršením a 

bláznovstvom. A bola to pravda. Ježišove slová o utrpení najskôr 

pohoršili Petra, potom aj ostatných apoštolov, pohoršili Židov aj 
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pohanov. Ale povedzte sami: Vymizlo utrpenie zo sveta, hoci 

všetkých pohoršovalo? 

     Kríž, bolesť, utrpenie, patria k existencii každého Ježišovho 

učeníka. Tým skôr patria aj ku každému cirkevnému úradu. Tejto 

pravde sa musel učiť Peter a musí sa jej učiť aj každá osoba, ktorá 

pôsobí v úrade v Božom ľude. Nesmie hľadať seba, ale vždy musí 

verne stáť v službe kríža. Týka sa to mňa – kňaza, biskupa, pápeža, 

ale i každého z vás. Nesmieme hľadať seba, ale musíme stáť v službe 

kríža. To bude ten najjasnejší dôkaz, že uznávame Ježiša Krista za 

Božieho Syna a Mesiáša. Len vtedy dokážeme prekonať sily 

namierené proti Bohu. Lebo len ten je opravdivým Ježišovým 

učeníkom, kto dokáže niesť kríž. Peter podstúpil v tomto smere 

skúšku. Po Ježišových slovách o utrpení vzal si ho bokom a povedal: 

Nech ti je milostivý Boh, Pane! To sa ti nesmie stať! Peter zlyhal, 

preto ho Ježiš rázne napomenul: Choď mi z cesty, satan! Na 

pohoršenie si mi, lebo nemáš zmysel pre Božie veci, len pre ľudské! 

Aj na nás doliehajú rôzne skúšky, ako sa dokážeme postaviť voči 

utrpeniu, bolesti a krížu. Ako vtedy reagujem? Prijímam kríž? 

Beriem ho ako očistu, alebo ako príťaž? Nebojme sa utrpenia. Ježiš 

je s nami a pomáha nám niesť kríž! On nás nikdy nedovolí skúšať 

nad naše sily! 

     Ježiš sa v tejto chvíli pýta aj mňa: „Za koho ma považuješ?“ 

Odpovedzme si každý sám vo svojom svedomí a uvedomme si, že 

iba cez utrpenie a kríž sa dostaneme k večnému životu. Prijmime 

kríže v tomto týždni s vedomím, že ich nenesieme sami, ale nám ich 

pomáha niesť sám Boží Mesiáš. A s jeho pomocou sú ľahšie.            
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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 09:00 do 10:00 a od 16:30 do 18:00 h 

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

piatok od 11:00 h. 

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

 



Poriadok bohoslužieb po 13. Nedeli v CO 

od 1.7. do 7.7. 2019 

Pondelok 
féria 

7:00 Kláštor Anna Paholková

1.7. 18:00 Bočiar Za ružencové spol. 

Utorok Návšteva 

Panny Márie, 

sviatok 

7:00 Haniska  Anastázia Gutová

2.7. 18:00 Sokoľany 
†Imrich, František, 

Mária 

Streda Sv. Tomáša, 

apoštola, 

sviatok 
18:00 Haniska 

Poďak. Magdalény za 

89 r. života 3.7. 

Štvrtok féria  7:00      Kláštor     
Michal a Anna 

Sedlákovi

Piatok Sv. Cyrila a 

Metoda, Slovan. 

Vierozvestov 

18:00 Sokoľany Za ružencové spol. 

5.7. 18:00 Haniska Za ružencové spol. 

Sobota 
Panny Márie v 

sobotu 

7:00 Haniska Za ZIP Agnesy 

6.7. 7:45 Sokoľany 
Poďakovanie Petra za 

60 r. života 

     

14. Nedeľa v 

CO 

7:30 Haniska František Cicholes

Nedeľa  8:45 Sokoľany 
Poďakovanie Marty 

za 70 r. života 

7.7. 8:45 Bočiar 
Ján a Alžbeta 

Drotárovi

  10:00 Haniska 
 Za ZIP, dary D. Sv. 

pre rodinu              
 

Sviatosť manželstva chcú prijať: 
Dávid Sidor /Prešov/ a Barbara Kavčáková /Sokoľany/ ohlasujú sa 2.x. 
 

Pozývame všetky detí na týždeň vypni telku - zapni seba v 

priestoroch fary a dvora, v termíne od 1. do 5. júla,  od 9:00 h. do 

12:30 h. Doneste si dobrú náladu a ochotu pre dobrú zábavu. 

 

Poklona Sviatosti oltárnej bude v štvrtok v Haniske a                       

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

 



Poriadok bohoslužieb po 12. Nedeli v CO 

od 24.6. do 30.6. 2019 

Pondelok Narodnie sv. 

Jána Krstiteľa, 

slávnosť 

7:00 Kláštor Tomáš Palenčár

24.6. 18:00 Bočiar †Helena Horváthová 

Utorok 
féria 7:00 Haniska Za ZIP Jaroslava  

25.6. 

Streda 

féria 

17:00 Sokoľany 
Jozef a Helena 

Lackovi

26.6. 18:00 Haniska 
†Alžbeta, Štefan, 

Regina, Ján   

Štvrtok 
Sv. Ladislava  7:00      Kláštor     Zita Zeherová

27.6. 

Piatok 
Najsvätejšieho 

Srdca 

Ježišovho 

7:30 Haniska 
Poďakovanie za Šk. 

rok 

28.6. 18:00 Sokoľany †Ján Köver 

  18:00 Haniska Jolana Ivanová

  

Sv. Petra a 

Pavla, 

apoštolov, 

slávnosť 

7:30 Haniska 
Za požehnanie 

farnosti 

Sobota 8:45 Sokoľany 
†Peter, Imrich a 

Mária Semanovi 

29.6. 8:45 Bočiar 
†Mária a Juraj 

Plichtovi 

  10:00 Haniska 
†Tomáš a Regina 

Kundrákovi 

     

13. Nedeľa v 

CO 

7:30 Haniska Za ZIP Anny 

Nedeľa  8:45 Sokoľany Mária Halušková

30.6. 8:45 Bočiar František Spišák

  10:00 Haniska   Ladislav Dulovič             
 

Sviatosť manželstva chcú prijať: 
Dávid Sidor /Prešov/ a Barbara Kavčáková /Sokoľany/ ohlasujú sa 1.x. 
 

V štvrtok 27.6. pozývame na adoráciu a stíšenie do Hanisky             

o 19:00h. 
 

Zbierka na kostol činila: Haniska: 439,50.-€;   Sokoľany: 253.-€;  

Bočiar: 112.-€;   


