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26. nedeľa v Cezročnom období 
 

Prvé čítanie: Ak sa bezbožný odvráti od svojej bezbožnosti, zachráni 
                    si život                                                               (Ez 18, 25-28)                                                                                                                                              

Žalm: Rozpomeň sa, Pane, na svoje zľutovanie.  (Ž 25, 4-5. 6-7. 8-9) 

Druhé čítanie: Zmýšľajte tak ako Kristus Ježiš                      (Flp 2, 1-11)                                                                                                      

Evanjelium: Prišiel Ján a hriešnici mu uverili                     (Mt 21, 28-32)                                                                   
*****************************************************************  

Podobenstvo o dvoch synoch 

     Boh nestráca o nás záujem. Koľkokrát 

sme svojím životom Bohu hovorili „nie!“ 

a dnes povedzme „áno!“     Podobenstvo 

o dvoch synoch, jednom čo prikyvuje  

a neplní, a druhý čo odmieta a následne 

koná, bude platiť do konca čias. Ježišova 

otázka na záver je adresovaná aj nám: 

„Kto z týchto dvoch splnil otcovu vôľu“ (Mt 21,31)? Odpoveď je už pri 

prvom počutí jasná. Nezáleží  

na prikývnutí slovom, ale na prikývnutí skutkom. Mýtnici, hriešnici 

opúšťajú, zanechávajú hriech a dávajú sa na cestu spravodlivosti. Farizeji 

 a učitelia Zákona aj potom zotrvávajú vo svojej vlastnej spravodlivosti. 

Hoci podobenstvo malo osloviť priamych poslucháčov z národa, je 

adresované každej dobe. Podobenstvo chce vyvolať v poslucháčoch 

zodpovednosť  za spásu. Sv. Augustín vysvetľuje: Ten, ktorý nás stvoril 

bez nás, nemôže nás spasiť bez nás. Vlastne je to výzva osobne sa 

zainteresovať za svoju spásu. Zriecť sa všetkého, čo je prekážkou spásy. 

„Ak sa bezbožný odvráti od svojej bezbožnosti, ktorú páchal, a koná podľa 

práva a spravodlivosti, zachráni si život. Keď teda uzná všetky svoje 

neprávosti, ktoré popáchal,   

a odvráti sa od nich, určite bude žiť, nezomrie“ (Ez 18,27-28). Boh 

každému chystá odpustenie, kto zanechá cestu hriechu a nastúpi cestu   

k nemu. Farizeji a učitelia zákona učili, že stačí patriť k Národu  

a očakávaný Mesiáš ich zachráni. Tak predstavujú syna, ktorý hovorí 

otcovi „idem“, ale „nešiel“. Na druhej strane opovrhovaní mýtnici, 

neviestky, hriešnici svojím životom hovorili „nechce sa mi“, ale  
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po vypočutí už Jána Krstiteľa  a prorokov, a napokon Ježiša, zanechávajú 

cestu hriechu a „idú“ za Ježišom. Ježiš každému umožňuje postaviť sa 

znova na nový štart. Tak mohol z chrámu odísť ospravedlnený nielen 

mýtnik, ale aj farizej spred oltára. Boli sme Kristom vykúpení. To, či 

budeme spasení, je v moci každého človeka osobne. Či budeme spasení, 

nerozhodujú kasty, neplatia privilégiá, či patríme k nejakému národu, 

rodine. Spasiť nemôže kňaz veriacich, rodič dieťa, brat brata... Ale 

slobodné a dobrovoľné svedectvo života každého osobne. Boh vedel, keď 

pri stvorení človeka obdarúval darmi rozumu  

a slobodnej vôle, že budú útočiť na človeka pokušenia, ale pretože Boh je 

spravodlivý a bude odmieňať a trestať, musí sa človek osvedčiť. Boh dáva 

človeku dostatočné milosti, silu, dary, aby dosiahol spásu. Nebezpečenstvá 

pretrvávajú, a práve preto každý človek má sa upevňovať vo svojom 

povolaní. V konkrétnych situáciách si človek získava zásluhy. Nie ten, kto 

by iba hovoril „Pane, Pane,“ a nekonal by, či konal proti pravde, láske  

a spravodlivosti, nemôže vojsť do Božieho kráľovstva. Vojde doň iba ten, 

kto plní vôľu Božiu. Na to poukazuje podobenstvo o dvoch synoch. 

Veľkou vinou človeka nie sú hriechy, ktoré pácha, pretože pokušenie je 

silné a sila človeka slabá. Veľkou vinou je, že v každom okamihu  

sa môžeme obrátiť, ale to nerobíme.                                    (www.vincentini.sk) 

 

Modlitba na každý deň. 

Nauč nás, Pane, vidieť tvoje stvoriteľské dielo, nauč nás vnímať krásu 

kvetín i spev vtákov, nauč nás s pokorou prijímať tvoje dary, ktoré nám  

vo svojej milosti denne udeľuješ, bez toho, aby sme sa za nich poďakovali 

... Nauč nás tešiť sa z každého nového dňa, zo žiary ranného slnka, z lesku 

hviezd i rannej rosy. Daj, aby sme v pokore prijímali dobré i zlé, aby sme 

bez reptania dokázali prijať i kalich horkosti. Naplň naše srdcia 

vďačnosťou za každý deň a nauč nás rátať naše dni a odpusť nám naše 

hriechy a vo svojom nekonečnom milosrdenstve neuchovávaj v pamäti, 

čím sme sa previnili. Stoj pri nás v každej sekunde nášho života a veď naše 

kroky po cestách pravdy, spravodlivosti, pokory, viery a lásky. Lebo ty 

jediný si skala istoty. Ty jediný si kotva nádeje. Ty jediný si istota lásky.  

 

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 h. 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 26. Nedeli v CO 

od 28.9. do 4.10. 2020 

 

Pondelok 

féria 

7:00 Kláštor 
Alžbeta, Ján, 

Mária

28.9. 18:00 Bočiar 
Za ružencové 

spoločenstvo 

Utorok sv. Michala, 

Gabriela a Rafaela 

archanjelov 

7:00 Haniska 
 Michal a Margita 

Čarni

29.9. 18:00 Sokoľany 
†František 

Kohlšovský 

Streda Sv. Hieronyma, 

kňaza a uč. Cirkvi 
18:00 Haniska 

†Mária a Imrich 

Majorošovi 30.9. 

Štvrtok Sv. Terézie, panny 

a uč. Cirkvi 
 7:00      Kláštor     

Margita, Imrich, 

František1.10. 

Piatok 
Svätých anjelov 

strážcov 

18:00 Sokoľany 
Za ružencové 

spoločenstvo 

2.10. 18:00 Haniska 
Za ružencové 

spoločenstvo 

Sobota Panny Márie  

v sobotu 

7:00 Haniska 
Poďakovanie za 10 

r. manželstva 

3.10. 7:45 Sokoľany ⴕMilan Tóth 

     

27. Nedeľa v CO 

7:30 Haniska Regina Oravcová

Nedeľa  10:30 Sokoľany 

Odpustová –  

za požehnanie 

farnosti 

4.10. 8:45 Bočiar František Spišak

  10:00 Haniska  Imrich Varga          

 

V nedeľu 4. októbra pozývame na odpustovú slávnosť Ružencovej Panny 

Márie do Sokoľan. Svätú omšu bude celebrovať ThDr. Ján Kulan, 

arcidiecézne centrum pre mládež.   

 



 

 

Poriadok bohoslužieb po 27. Nedeli v CO 

od 5.10. do 11.10. 2020 

     

Pondelok Sv. Faustiny 

Kovalskej, 

panny 

7:00 Kláštor 
Imrich Čarný  

s rodinou

5.10. 18:00 Bočiar †Imrich Čonka 

Utorok 
féria 7:00 Haniska 

 Bartolomej 

Angelovič6.10. 

Streda Ružencovej 

Panny Márie 

17:00 Sokoľany Oľga Vargová

7.10. 18:00 Haniska †František Talpaš 

Štvrtok 
féria  7:00      Kláštor     František Tkáč

8.10. 

Piatok 
féria  

18:00 Sokoľany Mária Pirošková

9.10. 18:00 Haniska Alžbeta Rusnáková

Sobota Panny Márie 

v sobotu 
7:00 Haniska 

Mária a Jozef 

Liptákovi10.10. 

     

28.  Nedeľa  

v CO 

7:30 Haniska Mária Čarná

Nedeľa  8:45 Sokoľany Milan Popovič

11.10. 8:45 Bočiar 
Pavol,Helena, 

Katarína Kerekešovi 

  10:00 Haniska 
 Poďakovanie za 15 r. 

manželstva              

  

    Na budúci týždeň budeme mať zbierku na potreby našich kostolov.  

 

 

Mária je cesta, ktorá vedie ku Kristovi. (sv. Ján Pavol II.) 
 


