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12. nedeľa v cezročnom období 
 

Prvé čítanie: Pán je so mnou sťa mocný bojovník.              (Jer 20, 10-13)                                                                                                                                              
Žalm: Vo svojej veľkej láske vyslyš ma, Pane.(Ž 69, 8-10. 14+17. 33-35) 

Druhé čítanie: S darom to nie je tak ako s previnením.        Rim 5, 12-15)                                                                                                      
Evanjelium: Nebojte sa tých, čo zabíjajú telo.                    (Mt, 10, 26-33)                                                                   
*****************************************************************  

 

Nebojte sa. 
 

Mnohí z vás denne cestujú alebo cestovali do zamestnania. 

Veľmi zaujímavé sú najmä pondelky. Ľudia sa natlačia do 

električiek či autobusov a mnohí otvoria noviny. Samozrejme na 

športovej strane, aby si prečítali výsledky ligových zápasov. Sú 

vďační, keď nájdu spriaznenú dušu a môžu sa baviť o výsledkoch, o 

nových hráčoch, alebo o kvalitných či nekvalitných výkonoch svojho 

mužstva. Všetci máme v čerstvej pamäti priam celonárodné 

nadšenie, keď sme sa stali majstrami sveta v hokeji. Smelo môžeme 

povedať, že mnohí sú tak zapálenými fanúšikmi svojho mužstva, že 

ono sa stane popredným záujmom v ich živote. 

Čosi podobné od nás žiada aj Ježiš. Chce, aby sme sa zapálili pre 

Božiu vec, a to až tak, že sa stane prvoradým záujmom v našom 

živote. A hneď vysvetľuje aj prečo: „Každého, kto mňa vyzná pred 

ľuďmi; aj ja vyznám pred svojím Otcom, ktorý je na nebesiach. Ale 

toho, kto mňa zaprie pred ľuďmi; aj ja zapriem pred svojím Otcom, 

ktorý je na nebesiach.“ 

Možno pre mnohých, ktorí poznajú Ježiša, zdajú sa jeho slová 

tvrdé. Povedia, že jeho požiadavka ich uvádza do rozpakov. Veď 

inokedy hovorí o náboženstve ako o súkromnej záležitosti, ba 

odsudzoval tých, ktorí sa na verejnosti zbytočne prevádzajú. Veď 

sám povedal, že keď sa ktosi chce modliť, nech sa zavrie do svojej 

izby a nech ani pôst, ani modlitbu, ani almužnu nekoná pred zrakom 

verejnosti. A teraz taký opak! Možno aj my máme na perách otázku: 

„Neprotirečí si Ježiš?“ Určite nie! Len je potrebné porozumieť, čo od 

http://www.haniska.rimkat.sk/


nás očakáva. Lebo náboženstvo má dve strany, tak ako minca. Jedna 

je vnútorná – interná, teda vnútorné rozhodnutie sa pre Boha a 

odovzdanie sa mu, ktoré sa musí odohrať v hĺbke duše a keďže je 

ukryté pred zrakom verejnosti a neznesie ani žiadnu publicitu. Druhá 

strana je vonkajšia – viditeľná a znamená, že vnútorné odovzdanie sa 

Bohu nesmie byť len dajakou slabulinkou, chudorľavou ideou, ale 

musí byť víchrom, ktorý pohýna človeka, ohňom, ktorý ho zapaľuje, 

silou, ktorá ho ženie k cieľu. Teraz si už asi dokážeme vysvetliť 

zdanlivé protirečenie Ježiša. Je proti náboženskej povrchnosti, 

svätuškárstvu a akejsi maske svätosti. To sa mu tak veľmi protiví, že 

takých ľudí nazýva obielenými hrobmi, ktoré sú zvonka síce pekné, 

ale vo vnútri sú plné hniloby. Ježiš chcel zbaviť náboženstvo 

vonkajšej povrchnej masky, a preto tak radikálne zdôrazňuje 

vnútornú stránku náboženstva. Ale zároveň vyžaduje, aby vnútorná 

idea bola taká silná, aby sa prejavila aj navonok pred ľuďmi. Presne 

to očakáva od svojich učeníkov, a teda aj od nás, v dnešnom 

evanjeliu. 

Teraz nám už nezostáva nič iné, ako si položiť otázku: „Ako my 

môžeme tieto Ježišove slová uskutočniť v živote?“ V prvom rade si 

musíme povedať, že treba ich napĺňať inak, ako v dobe Kristovej. 

Vtedy boli iné časy. Pri pohanských aj židovských náboženských 

obradoch sa konali rôzne obety. Ľudia vtedy boli všeobecne 

zameraní na Boha, po svete chodilo veľa potulných kazateľov, ktorí 

na námestiach kázali o Bohu a ľudia ich s nadšením počúvali. I v 

tomto sa svet zmenil. Ľudia už nemajú taký záujem o Boha, skôr sa 

zaoberajú pozemskými starosťami. Keby sa teraz objavil dajaký 

potulný kazateľ, mnohí by ho skôr považovali za blázna a iste máte 

skúsenosti so sektármi, ktorí vám zvonia pri dverách bytu, vnucujú 

vám svoje názory a sú veľmi dotieraví. Opravdivý kresťan nemôže 

byť dotieravý. Ako navonok vyjadriť vnútorný vzťah ku Kristovi? 

Usilovať sa o to Ježišovými gestami. Sem patria skutky lásky, 

milosrdenstva, dobroty, miernosti, trpezlivosti, zhovievavosti… 

Snažím sa o to? Je z môjho života viditeľný Ježišov život? 

Aj naše vyznanie viery k Bohu, musí sa zaskvieť v správnych 

kresťanských gestách každodenného života. Musí sa prejaviť takými 

skutkami, z ktorých naši spolublížni vycítia našu silu, ktorú nám 

dáva viera a láska k Bohu. Na nás má byť vidieť, že sme fanúšikmi 

Ježiša Krista                                                                  www.trojica.sk 
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Spovedanie pred prvým piatkom: 

Haniska:  streda od 9:00 do 10:00 h. 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 h. a od 16:30 do 18:00 h.  

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

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.     
     

 

Poriadok bohoslužieb po 13. nedeli v CO 

od 29.6. do 5.7. 2020 

 

  
Sv. Petra a 

Pavla, 

apoštolov, 

slávnosť 

7:00 Kláštor František Talpaš

Pondelok 17:00 Sokoľany †Marcela a Imrich

29.6. 18:00 Haniska 
Za požehnanie a  B. 

pomoc farnosti 

  18:00 Bočiar Za ružencové spol. 

Utorok 
féria 

7:45 Haniska  Ladislav Dulovič

30.jún 18:00 Sokoľany †Mária Pirošková

Streda 
féria 18:00 Haniska 

†Imrich a Mária 

Oravcovi 1.7. 

Štvrtok Návšteva Panny 

Márie, sviatok 
7:00 Kláštor     Alexander Oravec

2.7. 

Piatok Sv. Tomáša, 

apoštola, 

sviatok 

18:00 Sokoľany Za ružencové spol. 

3.7. 18:00 Haniska Za ružencové spol. 

Sobota Panny Márie v 

sobotu 

7:00 Haniska Imrich Varga

4.7. 7:45 Sokoľany †Božena Ondisová

    14. Nedeľa v 

CO, sv. Cyrila 

a Metoda, 

slovanských 

vierozvestov 

7:30 Haniska Regina Oravcová

Nedeľa  8:45 Sokoľany †Agnesa Semanová 

5.7. 8:45 Bočiar 
Poďakovanie za dar 

života 

  10:00 Haniska Tomáš Palenčár

 

 

 



Poriadok bohoslužieb po 12. nedeli v CO 

od 22.6. do 28.6. 2020 

 

Pondelok 

féria 

7:00 Kláštor Mária Vaňová

22.6. 18:00 Bočiar 
† Štefan, Mária, Ján, 

Anton 

Utorok 

féria 7:00 Haniska †Agnesa Sopková 

23.6. 

Streda 
Narodenie sv. 

Jána 

Krstiteľa, 

slávnosť 

17:00 Sokoľany Pavel Majoroš

24.6. 18:00 Haniska † Ladislav Mikloš 

Štvrtok 

féria 

7:00 Kláštor     Ján Tóth

25.6. 18:00 Haniska 
Poďakovanie za 25 a 

30 r. kňazstva 

Piatok 
féria  

18:00 Sokoľany Ján Köver

26.6. 18:00 Haniska Vincent Mikloš

Sobota 
Panny Márie 

v sobotu 

7:00 Haniska 
František Sabo, 1. 

výr.

27.6. 9:00 Sokoľany Za prvoprijímajúcich 

    

13. Nedeľa v 

CO 

7:30 Haniska Zita Zeherová

Nedeľa  8:45 Sokoľany † Oľga Vargová 

28.6. 8:45 Bočiar † Ján Novotný 

  10:00 Haniska 
Poďakovanie za 50 r. 

manželstva 
 

Na budúcu nedeľu bude zbierka na dobročinné diela Svätého 

Otca. 
 

Bohuznáma darovala na kostol v Haniske 100.-€. 


