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15. nedeľa v Cezročnom období  
 

Prvé čítanie: Choď, prorokuj môjmu ľudu.                    (Am 7, 12-15)                                                                                                                                              

Žalm: Ukáž nám, Pane, svoje milosrdenstvo a daj nám svoju 

spásu.                                                     (Ž 85, 9ab+10. 11-12. 13-14)  

Druhé čítanie: V ňom si nás ešte pred stvorením svete vyvolil. 

                                                                                            (Ef 1, 3-14)                                                                                                      

Evanjelium: Začal ich posielať.                                         (Mk 6, 7-13)                                                                   
*****************************************************************  

 

Povinnosť ohlasovať ľuďom Božie posolstvo. 
 

Mnohí z vás sa iste nevedeli dočkať týchto dní. Konečne nastal 

čas voľna, oddychu a dovoleniek, kedy všetci máme možnosť 

naplniť svoj život čímsi krásnym, novým a hodnotným. 

Tak robí aj Ježiš v dnešnom evanjeliu. Obohacuje život 

apoštolov niečím novým a nepoznaným. Doteraz apoštoli s ním 

chodili, sprevádzali ho, dali sa ním viesť a usmerňovať. Zrazu ich ale 

poveruje, aby sa sami pokúsili ohlasovať evanjelium. Ale nahradiť 

takého Majstra ako bol Ježiš, bola veľmi ťažká úloha, a preto si 

všimnime, ako ich Pán na túto úlohu vystrojil. Dal im na cestu moc 

nad zlými duchmi. A aby čím vypuklejšie vynikla táto jediná 

výzbroj, prikazuje im, aby si nebrali so sebou ani chleba, ani kapsu, 

ani peniaze, ani dvoje šiat. 

Čo znamená táto moc? Dal im schopnosť potierať 

nespravodlivosť, nelásku, nepriateľstvo, závisť, nenávisť a všetky 

zlá, ktoré spôsobujú, že život na tomto svete je trpký a neznesiteľný. 

A akým spôsobom im dal moc nad zlými duchmi? Naplnil ich 

svojím Duchom, svojou Láskou. Božia láska a moc je silnou zbraňou 

proti zlám tohto sveta. Aby bolo aj navonok vidieť, že sú vystrojení 

na apoštolskú cestu, posiela ich po dvoch. Sv. Gregor Veľký vraví, 

že k láske sú potrební najmenej dvaja. Tým, že ich posiela po dvoch 
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naznačuje, že Božie posolstvo sa nedá inak ohlasovať, len láskou. 

Kto je egoista a chce milovať iba seba, nech sa vôbec nenamáha 

ohlasovať Krista, lebo egoista je Ježišovým opakom. 

Aj my máme povinnosť ohlasovať ľuďom Božie posolstvo. 

Máme povinnosť apoštolovať, veď pri krste sme dostali účasť na 

Kristovom kňazstve a pri birmovke sme dostali poverenie byť 

apoštolmi kresťanskej viery. 

Ako sa k takému pôsobeniu dopracujeme, to nám konkrétne 

načrtáva zakladateľka moderného apoštolátu lásky Chiara 

Lubichová. Ona vraví, že k nášmu apoštolátu sú potrebné tri 

prijímania: 

Prvé je pri svätej omši pri bohoslužbe slova. Keď počúvame 

čítania Svätého písma a kázeň, vtedy prijímame Ježiša a napĺňame sa 

jeho Slovom. Božie slovo je pre nás tým, čo je pre rehoľníkov sväté 

rúcho. V Božom slove musíme byť každodenne oblečení, keď 

chceme apoštolovať. To je náš duchovný habit. 

Druhé prijímanie je tiež v omši, keď prijímame Pána vo svätej 

hostii. Ona nám pripomína Kristovu lásku na kríži. Ježiš sa láme pre 

iných. Keď ho prijímame, napĺňame sa jeho láskou, aby sme sa 

vedeli lámať pre iných. 

Tretie prijímanie je mimo kostola. Snažíme sa vidieť v každom 

blížnom Ježiša, podľa jeho slov: Čokoľvek urobíte jednému z 

mojich najmenších bratov, mne to urobíte. Preto sa snažíme niečo 

dobré urobiť Ježišovi v našich bratoch, a tým vlastne prijímame 

Ježiša v podobe človeka – to je aj vrchol nášho apoštolátu. K nemu 

nás vyzýva kňaz na konci svätej omše, keď povie: „Iďte v mene 

Božom!“ To neznamená, že omša je skončená, lebo to každý vidí a 

vie, ale má to ten význam, že sme poslaní ako apoštoli v dnešnom 

evanjeliu, aby sme apoštolovali v Božom mene. Teda ešte by sa tam 

žiadalo dodať: „Iďte v mene Božom apoštolovať!“. Tak pôsobí vo 

svete dnes tisíce apoštolov. 

Prijmime teda ponuku Ježiša Krista k apoštolátu. Všetko ostatné 

v našom živote raz stratí svoj význam a pominie sa, iba Božia láska 

je nepominuteľná a večná. Rozdávať ju ľuďom je najkrajšia ozdoba 

a najvyššia hodnota dnešného života.                            (www.trojica.sk) 

 

„Pán má rád ľudí na ceste a nie tých, ktorí si myslia, že už sú v cieli.” 
 

Tomáš Halík 



Poriadok bohoslužieb po 16. Nedeli v CO 

od 19.7. do 25.7. 2021 

 

Pondelok 
féria 

7:00 Kláštor 
ⴕMargita a Michal 

Oravcovi 

19.7. 18:00 Bočiar †Marta, Pavol, Jozef 

Utorok 
féria 7:00 Haniska     

 ⴕAlžbeta a František 

Oravcovi20.7. 

Streda 
féria 

17:00 Sokoľany   František Varga

21.7. 18:00 Haniska †Andrej Harčarik 

Štvrtok Sv. Márie 

Magdalény, 

sviatok 
 7:00      Kláštor     ⴕVladimír Kajla

22.7. 

Piatok Sv. Brigity, 

rehoľníčky, 

patrónky 

Európy, sviat. 

18:00 Sokoľany   ⴕMária Zeleňaková 

23.7. 18:00 Haniska 
Poďakovanie Alžbety 

za 65 r. života 

Sobota 
Panny Márie v 

sobotu 

7:00 Haniska   Ján Bačo

24.7. 7:45 Sokoľany   
ⴕLydia Jarková,  

1. výr.

   

17. Nedeľa v 

CO  

7:30 Haniska 
Za ZIP Alžbety  

s rodinou  

25.7. 8:45 Sokoľany   
ⴕFrantišek Varga 

Juhás 

  8:45 Bočiar 
Za požehnanie  

našej farnosti 

  10:00 Haniska 
  Za dary D. Svätého 

pre rodiny 

 

 

Na budúci týždeň nás prosia o zbierku na kostol v Soľničke, 

farnosti Boľ, dekanát Veľké Kapušany. Veriacich je tam málo  

a prosia o pomoc. Po sv. omšiach budú pri východe  z kostolov. 



Poriadok bohoslužieb po 15. Nedeli v CO 

od 12.7. do 18.7. 2021 

Pondelok 

féria 

7:00 Kláštor ⴕImrich Majoroš 

12.7. 18:00 Bočiar 
†Dana a Tomáš 

Vargovi 

Utorok 

féria 7:00 Haniska      ⴕLadislav Dulovič
13.7. 

Streda 

féria 
17:00 Sokoľany   Mária Berešová

14.7. 18:00 Haniska †Anna Bujnovská 

Štvrtok 
Sv. 

Bonaventúru, 

biskupa  

a uč. Cirkvi 

 7:00      Kláštor     ⴕLadislav  Nahaj

15.7. 19:00 Haniska ADORÁCIA 

Piatok 
Panny Márie 

Karmelskej 

18:00 Sokoľany   ⴕBartolomej Lacko 

16.7. 18:00 Haniska 
Za ZIP Márie  

s rodinou  

Sobota 
Sv. Andreja 

Svorada  

a Beňadika, 

pustovníkov 

7:00 Haniska   Marta s rodinou

17.7. 16:00 Sokoľany   Za novomanželov 

   

16. Nedeľa  

v CO  

7:30 Haniska 
Bartolomej 

Horváth

18.7. 8:45 Sokoľany   
Za ZIP  

rod. Beregszasziovej  

  8:45 Bočiar ⴕImrich a Jolana 

  10:00 Haniska 
  Za ZIP Mirky  

a Františka 
 

Sviatosť manželstva chcú prijať: 
Michal Mikloš /Haniska/ a Mária Marettová /Ličartovce/ ohlasujú sa 3.x. 

Matej Janke /Sokoľany/ a Natálie Česláková /Sokoľany/ ohlasujú sa 3.x. 

 

Na budúcu nedeľu budeme mať zbierku na potreby našich kostolov.   


