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21. nedeľa v Cezročnom období  
 

Prvé čítanie: Budeme slúžiť Pánovi, lebo on je náš Boh     
                                                                        (Joz 24, 1-2a. 15-17. 18b)                                                                                                                                              

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

                                               (Ž 34, 2-3. 16-17. 18-19. 20-21. 22-23)  

Druhé čítanie: Toto tajomstvo je veľké; ja hovorím o Kristovi 

a Cirkvi                                                                           (Ef 5, 21-32)                                                                                                      

Evanjelium: Ku komu by sme išli? Ty máš slová večného života 
                                                                                             (Jn 6, 60-69)                                                                   
*****************************************************************  

Aj vy chcete odísť ?... 

 

     Sväté písmo, najmä svätý Pavol rád opisuje vzťah Ježiša a Cirkvi 

ako vzťah snúbenecký, či manželstvo. Tam sa vyžaduje radikálna 

voľba. Človek si volí druhého, rozhoduje sa pre neho, berie ho 

takého, aký je, nemôže si vybrať len niečo z neho a zvyšok nechať 

tak… No a táto voľba zároveň zahŕňa aj zrieknutie sa všetkých 

možných alternatív. Je to čosi výlučné a zároveň definitívne.  

A niekedy to naháňa aj strach. No bez slobody to nejde. Preto sa 

Ježiš pýta tých pár svojich najvernejších: „Aj vy chcete odísť?“ Stoja 

pred rozhodnutím. A mali veľké šťastie. Viete aké? Vráťme sa k 

situácii z prvého čítania. Keď Jozue vyzýva ľud, aby sa rozhodol pre 

Pána, alebo pre iných bohov… Spomínajú na to všetko, čo Pán pre 

nich urobil, čo s ním zažili, čo od neho dostali, ako ich vyslobodil  

a viedol… A to im pomohlo rozhodnúť sa správne. Tak isto keď 

Ježiš prišiel s výzvou rozhodnúť sa pre odchod, alebo ostať s ním, 

tiež sú si vedomí, čo pre nich znamená, čo im dáva. A to im pomohlo 

rozhodnúť sa správne. Je dôležité, čomu sa venuje naša myseľ. Či sa 

len oplakávame, čo všetko sme opustili, čo všetko nemôžeme  

a nesmieme…, toto nie je dobré východisko. Takisto ak len snívame 

o alternatívach, čo by bolo keby… (toto je veľmi nebezpečný druh 

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


nevery v snúbeneckom a manželskom vzťahu), vtedy sme na zlej 

ceste. Ale keď má človek svoje srdce naplnené vďačnosťou za to, čo 

všetko dostal, ak si človek uvedomuje, aký je v Božích očiach 

vzácny a milovaný, vtedy bude dostatočne motivovaný, ak by sa aj 

spontánne dostal do situácie, keď budem musieť robiť radikálne 

rozhodnutia. A bude dosť silný aj vtedy, keď bude musieť plávať 

proti prúdu.                                                                     (www.knazi.sk) 

Domček na vidieku 

     Istý muž žil v meste. Na vidieku mal domček, čo zdedil po 

rodičoch. Rozhodol sa, že ho predá. Stretol sa s priateľom básnikom 

a požiadal ho, aby mu pomohol napísať inzerát, ktorý by uverejnil  

v novinách a na internete. „Chcem predať tú búdu, čo mám na 

vidieku. Veď vieš, ktorú. Napíšeš mi inzerát?“ Básnik napísal: 

„Predám krásnu usadlosť, obklopenú zeleným lesom, kde pri 

východe slnka spievajú vtáci. Cez záhradu zurkoce potôčik s 

priezračnou vodou. Domček je zaliaty slnečným jasom a veranda 

ponúka osviežujúci tieň. Letné večery tam spríjemňujú cvrčky a 

hviezdy.“ Po čase sa básnik stretol s priateľom a spytoval sa: „Tak 

čo, predal si ten domček?“ „Nie,“ odpovedal muž. „Zmenil som 

názor. Keď som si prečítal tvoj inzerát, pochopil som, že vlastním 

poklad.“  

Často podceňujeme dobré veci, ktoré máme, a naháňame falošné 

preludy, ktoré zbadáme na televíznych obrazovkách. Dnes sa 

poobzeraj okolo seba a ceň si to, čo máš: svoj dom, svojich drahých, 

priateľov, na ktorých sa môžeš naozaj spoľahnúť, poznatky, ktoré si 

získal, svoje dobré zdravie a všetky krásne veci vo svojom živote, 

ktoré sú tvojím najcennejším pokladom. 

 

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 22. Nedeli v CO 

od 30.8. do 5.9. 2021 

     

Pondelok 

30.8. 
féria 

7:00 Kláštor Katarína a František

18:00 Bočiar 
Za ružencové 

spoločenstvo 

Utorok 

31.8. 
féria 

7:00 Haniska 
 Andrej a Katarína 

Kvašni

18:00 Sokoľany 
†Alžbeta a František 

Oravcovi 

Streda 

1.9. 
féria 18:00 Haniska †Štefan a Alžbeta 

Štvrtok 

2.9. 
féria  7:00      Kláštor     

Bartolomej 

Angelovič, 1. výr.

Piatok 

3.9. 

Sv. Gregora 

Veľkého, 

pápeža a uč. 

Cirkvi 

18:00 Sokoľany 
Za ružencové 

spoločenstvo 

18:00 Haniska 
Za ružencové 

spoločenstvo 

Sobota 

4.9. 

Panny Márie 

v sobotu 

7:00 Sokoľany Bartolomej Lacko

14:30 Haniska Za novomanželov 

     

Nedeľa  

5.9. 

  

23. Nedeľa 

 v CO 

7:30 Haniska Štefan Papuga

8:45 Sokoľany Jozef Seman

8:45 Bočiar 
Daniel, Anna 

a Štefan

10:00 Haniska 
   Za ZIP Heleny 

Vaňovej        

 

Sviatosť manželstva chcú prijať:     

Peter Čarný /Kysak/ a Monika Bodnárová /Haniska/ ohlasujú sa 3x  

     

 



Poriadok bohoslužieb po 21. Nedeli v CO od 23.8. do 29.8. 2021 

Pondelok 

23.8. 
féria 

7:00 Kláštor 
ⴕMagdaléna a 

r.Semanová,Rendoš.  

18:00 Bočiar 
†Imrich, Helena 

 a Imrich 

Utorok 

24.8. 

Sv. 

Bartolomeja, 

apoštola, 

sviatok 

7:00 Haniska     
 ⴕJozef a Alžbeta 

Zborayovi

Streda 

25.8. 
féria 

17:00 Sokoľany   
František a Regina 

Beregszasziovi

18:00 Haniska 
Poďak. Marianny 

za 40 r. života 

Štvrtok 

26.8. 
féria  7:00      Kláštor     ⴕVladimír Kajla

Piatok 

27.8. 
Sv. Moniky 

17:00 Sokoľany   
Poďak. Vasila a 

Margity za 50 r. m. 

18:00 Haniska Štefan, Anna a Štefan

Sobota 

28.8. 

Sv. 

Augustína, 

biskupa a 

uč. Cirkvi 

7:00 Haniska   
Mária Hanzeľová,  

1. výr.

7:45 Sokoľany   
ⴕJán a Alžbeta 

Drotárovi

Nedeľa   

29.8. 

  

  

22. Nedeľa 

v CO  

7:30 Haniska Terézia a Regina

8:45 Sokoľany   ⴕMária Lacková 

8:45 Bočiar 
Za ZIP Marty,  

Márie a Lenky 

10:00 Haniska   ⴕJolana Mihalíková 

Sviatosť manželstva chcú prijať:     

Peter Čarný /Kysak/ a Monika Bodnárová /Haniska/ ohlasujú sa 2x  

     

Modlitbová reťaz za Slovensko     

Pozývame Vás na 40-dňovú modlitbovú reťaz za Slovensko od 28.8. 

do 6.10. V deň, ktorý si vyberiete, zaväzujete sa na polhodinovú 

modlitbu, pridať môžete pôst a iné odriekanie. Dátumové hárky  

do ktorých sa môžete zapísať budú v zadnej časti kostola na stolíku.

     


