
 

Číslo 30,31                               25. júl                        Dvojtýždenník 

Založené v roku 2002     ročník 20        www.haniska.rimkat.sk 
 

17. nedeľa v Cezročnom období  
 

Prvé čítanie: Najedia sa a ešte zvýši                             (2 Kr 4, 42-44)                                                                                                                                              

Žalm: Otvor svoju ruku, Pane, a nasýť nás.         

                                                                (Ž 145, 10-11. 15-16. 17-18)  

Druhé čítanie: Jedno telo, jeden Pán, jedna viera, jeden krst 

                                                                                              (Ef 4, 1-6)                                                                                                      

Evanjelium: Rozdával sediacim, koľko chceli                    (Jn 6, 1-15)                                                                   
*****************************************************************  

Zamyslenie 

     Evanjelista Ján nazýva zázraky, 

ktoré Ježiš konal, znameniami. 

Znamenie definujeme ako niečo 

viditeľné, čo odkazuje na skutočnosť, 

ktoré nie je naším zmyslom 

momentálne prístupná. Zázraky Pána 

Ježiša sú znameniami, ktoré ukazujú na 

jeho Božstvo. Človek by mal logicky 

uvažovať tak, ako uvažoval Nikodém: „Rabbi, vieme, že si prišiel od 

Boha ako učiteľ, lebo nik nemôže robiť také znamenia aké ty robíš, 

ak nie je s ním Boh.“ Ak by Ježiš ako človek nebol spojený s 

Bohom, nemohol by také veci konať. Ale zázraky v Ježišovom 

ohlasovaní majú ešte iný zmysel. Sú zjavením Božieho kráľovstva. 

Sú prienikom Božej moci do našej reality, uzatvárajúcej sa pred 

Bohom. Boh vždy pôsobí v skutočný prospech a dobro človeka. 

Všimnime si, že Ježiš každého, kto o to prosí, privádza k zoceleniu 

bytosti, k uzdraveniu, k plnému životu. Hriech človeka mrzačí. 

Všade tam, kde sa ohlasuje Ježišovo evanjelium a prijíma sa so 

skutočnou vierou, sa aj dnes dejú zázraky a uzdravenia. „Ježiš 

vystúpil na vrch a tam si sadol so svojimi učeníkmi. Blízko boli 

židovské sviatky Veľkej noci“. Ježiš sa často vzďaľuje od tých, ktorí 

ho nasledujú. Nemôžeme ho lacno kúpiť. Ježiša mohli nasledovať 

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


len tí, ktorí boli ochotní čosi obetovať. Pán Ježiš nejde medzi ľudí, 

aby Božie Slovo bolo ľahšie dostupné. To Slovo má takú hodnotu, 

že len ten, kto je ochotný čosi obetovať, si ho zaslúži počuť. 

Koľkokrát sa aj nám v našom duchovnom živote akoby Ježiš stratil. 

Dokonca i Panna Mária a svätý Jozef ho museli tri dni hľadať. A 

napriek tomu, keď Ježiš zdvihol oči videl, že k nemu prichádza 

veľké množstvo ľudí. To sú tí, ktorým Ježiš za to stojí, aby ho 

nasledovali aj na pusté miesto. Sú to ľudia, ktorí sú ochotní hľadať 

Boha i za cenu prechodu púšťou.                           (www.frantiskani.sk) 

 

Zmeň moje pochybnosti na dôveru. 

     Milosrdný Bože veľmi túžim kráčať životom plným dôvery. 

Často však cítim nedôveru a strach. Chcel by som ti dôverovať. A 

predsa mám často pochybnosti, či ti môžem veriť. Zmeň moje 

pochybnosti na dôveru, s ktorou sa spoľahnem na tvoje slovo a na 

tvoju spásnu prítomnosť. Daruj mi túto dôveru aj vtedy, keď sa 

ocitnem v ťažkých situáciách a neviem, ako ďalej. Nech dôverujem, 

že ty ma nesieš vo svojich dobrých rukách, že nado mnou držíš svoju 

ochrannú ruku a že mi ukazuješ správnu cestu, po ktorej mám 

napredovať. Daruj mi dôveru v seba samého. Často o sebe 

pochybujem, mám strach, čo si druhí o mne pomyslia. Chcel by som 

mať takú silnú sebadôveru, aby som už nedbal na to, čo iní o mne 

hovoria. Nechcem sa však nad nikoho vyvyšovať. Chcem 

jednoducho a s dôverou byť tým, kým som, bez toho, aby som sa 

musel  pred druhými obhajovať. Daruj mi dôveru voči ľuďom, aj 

voči tým, ktorí moju dôveru zneužili. Nech napriek všetkému verím 

v dobré jadro v nich. Daj mi dôveru, ktorá vzchopí toho, kto nevie 

dôverovať, ktorá mu poskytne priestor, v ktorom sa bude vedieť 

prijať, a v ktorom sa rozvinie to, čo v ňom je. Ty sám máš dôveru 

voči mne aj voči ľuďom, s ktorými žijem. Amen.  

                                                                                   (Anselm Grün) 

Spovedanie pred prvým piatkom. 

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

 piatok od 16:00 do 18:00h. 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 18. Nedeli v CO 

od 2.8. do 8.8. 2021 

     

Pondelok 

féria 

7:00 Kláštor 
Za ZIP Alžbety P. 

 s rodinou 

2.8. 18:00 Bočiar 
Za ružencové 

spoločenstvo 

Utorok 
féria 

7:00 Haniska      ⴕMária Palenčárová

3.8. 18:00 Sokoľany   ⴕJozef Seman 

Streda Sv. Jána Máriu 

Viannneya, 

kňaza 
18:00 Haniska 

†Margita a Štefan 

Daňkovi 4.8. 

Štvrtok 
féria  7:00      Kláštor     

ⴕOndrej a Bystrik 

Nigutovi5.8. 

Piatok 
Premenenie 

Pána, sviatok 

18:00 Sokoľany   
Za ružencové 

spoločenstvo 

6.8. 18:00 Haniska 
Za ružencové 

spoločenstvo 

Sobota Panny Márie  

v sobotu 

7:00 Haniska   Za ZIP Heleny 

7.8. 7:45 Sokoľany   ⴕMária Berešová

   

19. Nedeľa v CO  

7:30 Haniska Tomáš Palenčár

8.8. 8:45 Sokoľany   ⴕBartolomej Lacko 

  8:45 Bočiar 
ⴕJán, Juraj a Katarína 

Lebeňakovi 

  10:00 Haniska   Za vieru pre vnúčata  

 

...Moju modlitbu môže niekedy vyjadriť iba mlčanie. Boh jej rozumie. 

Máme túžby, ktorým porozumie iba Boh... 

(Sv. Terézia z Lisieux) 

 

 



 

 Poriadok bohoslužieb po 17. Nedeli v CO od 26.7. do 1.8. 2021 

 

Pondelok Sv. Joachima  

a Anny, rodičov 

Panny Márie 

7:00 Kláštor 
ⴕAlžbeta  

a Štefan 

26.7. 18:00 Bočiar 
†Pavol,Alžbeta,

Margita,Jozef 

Utorok Sv. Gorazda  

a spoločníkov 
7:00 Haniska     

 ⴕJolana 

Mihalíková27.7. 

Streda 

féria 

17:00 Sokoľany   
Za ZIP  

rod. Vargovej 

28.7. 18:00 Haniska 
†Štefan, Agnesa, 

Štefan 

Štvrtok 
féria  7:00      Kláštor     

ⴕMária a 

Marianna 

Hanzeľove29.7. 

Piatok Bl. Zdenky 

Cecílie 

Schelingovej,  

panny a mučenice 

18:00 Sokoľany   ⴕMária Lacková 

30.7. 18:00 Haniska 
Bartolomej 

Horváth

Sobota Sv. Ignáca  

z Loyoly, kňaza 

7:00 Haniska   Zita Zeherová

31.7. 7:45 Sokoľany   ⴕIvan a Silvia

Nedeľa   

1.8. 

  

  

18. Nedeľa v CO  

7:30 Haniska 
Bartolomej 

Angelovič

8:45 Sokoľany   
ⴕMária 

Zeleňaková 

8:45 Bočiar 

ⴕHelena 

Petríková,  

1. výr.  

10:00 Haniska 

  Za B pomoc  

a pož. r. 

Palenčárovej  

 

Zbierka na kostol činila:   Haniska - 446.-€;    Sokoľany - €;   

Bočiar - 148.-€; 


