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19. nedeľa v Cezročnom období  
 

Prvé čítanie: Posilnený týmto pokrmom šiel až k Božiemu vrchu   
                                                                                         (1 Kr 19, 4-8)                                                                                                                                              

Žalm: Skúste a presvedčte sa, aký dobrý je Pán.        

                                                                      (Ž 34, 2-3. 4-5. 6-7. 8-9)  

Druhé čítanie: Žite v láske tak, ako aj Kristus miluje nás                                                                                                

                                                                                    (Ef 4, 30 – 5, 2)                                                                                                      

Evanjelium: Ja som živý chlieb, ktorý zostúpil z neba    (Jn 6, 41-51)                                                                   
*****************************************************************  

Chlieb, ktorým je Ježiš. 

     Spoznali ste, že tvrdosť našich sŕdc spôsobuje 

šomranie? A tvrdosť sŕdc spôsobuje absencia 

tolerancie, lásky, pravdy, spravodlivosti, 

vedomosti… Vedieť odpustiť prináša upevnenie 

vzťahov. Dať si veci vysvetliť a zdržať sa 

nepotrebných komentárov, je veci na osoh. Dať 

zvíťaziť spravodlivosti dlho teší, utužuje 

priateľstvo, vzbudzuje úctu. Vedome spôsobená 

nevedomosť a zotrvávanie v nevedomosti je znamením hlúposti. 

Platí to nielen o veciach prirodzených, ale i duchovných. Šomrať na 

ľudí? Šomrať na Boha? Šomraním sa ešte veci nenapravili. Naopak, 

komplikujú, predlžujú, spôsobujú mnohé ujmy na duši i tele 

šomrajúcim, i tým, na ktorých sa šomre. Je potrebný dialóg. Zachovať 

zásady tolerancie, lásky, pravdy i spravodlivosti.           (www.vincentini.sk) 

 

O dvoch lupách 

      Kde bolo, tam bolo, v laboratóriu Život to bolo, žili tam dve sestry 

lupy. Boli to síce sestry, ale boli úplne odlišné. Jedna lupa zväčšovala 

nepekné, zlé a chybné vlastnosti všetkého, na čo sa cez ňu pozeralo, a 

druhá zvýrazňovala pekné a dobré vlastnosti všetkého, na čo sa pozrela. 

Sestra lupa Zla bola u ľudí obľúbená. Veď pozerať sa na svet cez takú 

lupu je veľmi vzrušujúce. Zrazu vidíte, ako sa rodiny rozpadávajú, ako 
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podnikatelia kradnú, lekári berú úplatky, počasie úplne blbne, krízy sú 

už vo všetkom, peňazí nie je dosť, mládež je skazená a rodičia namiesto 

venovanie sa deťom im dajú do rúk elektroniku. Áno, toto všetko 

vidíme, keď sa pozrieme na svet cez lupu Zla. Sestra lupa Zla sa zo 

sestry lupy Dobra vysmievala, že dnes už takú ako ona ľudia skoro 

vôbec nepoužívajú. Dobrá lupa, ktorá chcela, aby ľudia pozerali na svet 

práve cez ňu, a aby videli, že život je fajn, začala svojej Zlej sestre 

rozprávať, aké krásne a dobré je vidieť, čo všetko úžasné nám Boh dal. 

Veď nie všetky rodiny sa rozpadávajú, ale sú aj také, ktoré sú spolu 

šťastné a žijú si spokojne. Sú aj takí podnikatelia, ktorí si vážia svojich 

zamestnancov, svojich zákazníkov a svoju prácu robia poctivo a s 

láskou. Úžasní lekári tiež existujú a počasie vie spraviť každý deň 

výnimočný. Mládež, to sú krásni mladí ľudia, ktorí chcú milovať a byť 

milovaní, tak ako všetci mladí pred nimi a aj po nich. Rodičia svoje deti 

ľúbia a spravili by pre ne čokoľvek, presne tak, ako ich rodičia chceli to 

najlepšie práve pre nich. Toto všetko, ale človek nevidí, keď lupu 

Dobra do rúk nechytí. Je to možno menej "vzrušujúce" takto sa pozerať 

na svet, ale iba taký pohľad, dá tvojmu životu pokoj, radosť a zmysel. 

Zbaví ťa strachu a začneš život obdivovať. Náš nebeský otec na nás 

nepozerá cez lupu Zla, aby nám vždy ukazoval naše nedostatky, ale 

pozerá sa nás s láskou, obdivom a chápavosťou. Prečo my tiež 

nepozeráme na svet ako ON. Pozeráme na svet cez lupu Zla, a 

kritizujeme všade, stále a všetko. Hľadajme dobro, veď všetko, čo 

máme, je DAR. Cez akú "lupu" pozeráš na svet ty? Kedy si naposledy 

niečo obdivoval a chválil? Kedy si sa s chuti smial alebo tancoval? 

Kedy si naposledy ďakoval, za všetko krásne, čo ti Boh dal? Netešíš sa, 

neobdivuješ, nechváliš druhých, netancuješ a už ani nepamätáš, kedy si 

naposledy ďakoval? Zmeň "lupu"! Boh ti spolu s radosťami a krásami 

sveta dal aj "lupu", ktorou to všetko uvidíš. Tá "lupa" sa volá LÁSKA!  

 

Oznamy 

- Pozývame všetky deti na akciu "Vypni telku, zapni seba", ktorá sa 

uskutoční od 9.8. /pondelok/ do 13.8. /piatok/ od 9:00 do 12:30h. Celý 

program bude prebiehať vo vonkajších priestoroch fary. Doneste si so 

sebou dobrú náladu a správne nápady.  

- V sobotu 14.8. pozývame do Sokoľan na Medžugorský večer. 

Začína o 17:00 modlitbou ruženca a litániami, sv. omšou o 18:00  

a o 19:00 adoráciou a modlitbami za uzdravenie.   

- V nedeľu na sviatok Nanebovzatia PM môžeme požehnať kvety, 

byliny a sviece.  

 



Poriadok bohoslužieb po 19. Nedeli v CO od 9.8. do 15.8. 2021 

Pondelok 

9.8. 

Sv. Terézie 

Benedikty, 

panny a muč. 

Patr. Eu. 

7:00 Kláštor ⴕAgnesa Berešová 

18:00 Bočiar 
†Vojtech a Agnesa 

Benicki 

Utorok 

10.8. 

Sv. Vavrinca, 

diakona a 

mučeníka, 

sviatok 

7:00 Haniska     
 ⴕImrich a Mária 

Oravcovi

Streda 

11.8. 

Sv. Klári, 

panny 

17:00 Sokoľany   Agnesa Berešová

18:00 Haniska †Imrich Majoroš 

Štvrtok 
féria  7:00      Kláštor     

Poďakovanie 

Heleny  

za 91 r. života 12.8. 

Piatok 

13.8. 
féria 

18:00 Sokoľany   ⴕMargita Drotárová 

18:00 Haniska 
Imrich Čarný  

s rodinou

Sobota 

14.8. 

Sv. 

Maximiliána 

Máriu 

Kolbeho,  

kňaza a muč. 

7:00 Haniska   Anna Bujnovská

18:00 Sokoľany   ⴕKarol Nemec 

Nedeľa 

15.8. 

Nanebovzatie 

Preblh. Panny 

Márie,  

slávnosť  

7:30 Haniska Ladislav Nahaj

8:45 Sokoľany   
ⴕImrich a Margita 

Jankeovi 

8:45 Bočiar 
ⴕ Emil, Regina, 

Emil, Ľubka 

10:00 Haniska 
  ⴕHelena 

Horváthová 

   Sviatosť manželstva chcú prijať: 

   Ing. Andrej Harčarik /Haniska/ a Mgr. Karina Lehotská /Ťahanovce/      

   ohlasujú sa 1.x 

   Ing. Michal Beneš /Bočiar/ a Mgr. Petra Krajčová /Košice/ ohl. sa 1.x 

 Zbierka na kostol v Solničke, farnosť Boľ: Bočiar -429, Sokoľany –  

 534, Haniska -1327.-€.   



Poriadok bohoslužieb po 20. Nedeli v CO 

od 16.8. do 22.8. 2021 

Pondelok 

16.8. 

Sv. Štefana 

Uhorského 

7:00 Kláštor ⴕAnastázia 

18:00 Bočiar †Emil Čerkala 

Utorok 

17.8. 
féria 7:00 Haniska      ⴕSr. Hieronýma

Streda 

18.8. 
Sv. Heleny 

17:00 Sokoľany   
Jozef a Terézia 

Kuzmovi

18:00 Haniska †Andrej Harčarik 

Štvrtok 

19.8. 
féria 

 7:00      Kláštor     ⴕMarta Sedláková

19:00 Haniska ADORÁCIA 

Piatok 

20.8. 

Sv. Bernarda, 

opáta  

a uč. Cirkvi 

17:00 Sokoľany   ⴕFrantišek Varga 

18:00 Haniska 
Alžbeta a František 

Oravcovi

Sobota 

21.8. 

Sv. Pia X., 

pápeža 

7:00 Haniska   Bartolomej Horváth

7:45 Sokoľany   ⴕMargita Zajacová 

  Nedeľa 

22.8. 

  

  

21. Nedeľa 

 v CO  

7:30 Haniska Bartolomej Sabo

8:45 Sokoľany   
ⴕKatarína a Jozef 

Semanovi 

8:45 Bočiar ⴕJán Bely  

10:00 Haniska  Za ZIP rodiny  

 

Sviatosť manželstva chcú prijať: 
Ing. Andrej Harčarik /Haniska/ a Mgr. Karina Lehotská /Ťahanovce/ 

ohlasujú sa 2.x 

Ing. Michal Beneš /Bočiar/ a Mgr. Petra Krajčová /Košice/ ohla. sa 2.x 

Peter Čarný /Kysak/ a Monika Bodnárová /Haniska/ ohlasujú sa 1.x   

 

Na budúci týždeň budeme mať zbierku na potreby našich 

kostolov. 

 


