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23.  nedeľa v cezročnom období 
 

Prvé čítanie: Uši hluchých sa otvoria, jazyk nemého radosťou 

vykríkne.                                                                              (Iz 35, 4-7b)                                                                                                                                              

Žalm: Slovo sa telom stalo a prebývalo medzi nami.    
                                                                   (Ž 146, 6c-7. 8-9a. 9b-10) 

Druhé čítanie: Nevyvolil Boh chudobných, aby boli dedečia 

kráľostva?                                                                            (Jk 2, 1-5)                                                                                                      

Evanjelium: Hluchým dáva sluch a nemým reč.              (Mk 7, 31-37)                                                                   
*****************************************************************  

 

Nebuďme duchovne hluchonemí. 
 

 Keď si večer ľahneme do postele a 

zamýšľame sa nad skončeným dňom, sme radi, 

keď je ticho. Možno si ani neuvedomujeme 

koľko rozličných zvukov a hlasov nás počas dňa 

stretlo. Iné sú na ulici, iné v škole alebo v práci 

a iné pri zábave. Zvuky vydávajú stroje a 

prístroje s ktorými pracujeme, a aj predmety, 

ktoré denne používame. Zvuk nás informuje, a 

tak aj chráni. Aj hudba je veľkým Božím darom a potešením v 

živote. 

O všetko to bol ochudobnený človek z dnešného evanjelia. 

Nepočul vravu ľudí, zurčanie potoka, šumenie vetra… Bol hluchý 

dovtedy, kým nestretol Ježiša. On sa naň pozrel, vložil mu prsty do 

uší, poslinil si ich a dotkol sa mu jazyka.  

My, kresťania, by sme však mali vedieť, že do hlasov a zvukov, 

ktoré denne počúvame, mieša sa aj Boží hlas. Možno sa prekvapene 

spýtame, ako? Krásami a divmi prírody Boh hovorí o svojej 

vnútornej kráse a bohatosti.  

Krásou vesmíru hovorí o svojej neporovnateľnej kráse a múdrosti. 

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


Úrodou na poliach, lúkách, sadoch a viniciach, nad ktorými 

strieda slnko a dážď, hovorí o láskyplnej starostlivosti o každého 

jedného z nás. Cez svedomie sa nám neustále prihovára, chváli nás 

za vykonané dobro a varuje nás pred zlom. 

Najzreteľnejšie sa nám však Boh prihovára cez Evanjelium.        

V ňom nám hovorí, ako nás má rád, čo nám osoží a čo uškodí. 

Ježiš sa nám vždy prihovára priateľsky a bratsky. Buďme však 

úprimní: Počúvame jeho hlas? Nemáme skôr sluch naklonený iným 

zvukom: na cveng peňazí, na štrnganie pohárikov, na hukot áut…? 

Pre tieto a iné hlasy nepočujeme Božie slovo, naše uši zostávajú 

zatvorené, neprístupné a my duchovne hluchneme. A s hluchotou sa 

často spája aj nemota. Hluchonemý človek veľmi trpí. Ak sme aj my 

duchovne hluchonemí, sme nešťastní a zároveň veľmi trpíme. 

Kristov apoštol nesmie byť duchovne hluchonemý. Musí 

počúvať Krista a rozprávať o ňom. A to nielen slovom, ale 

predovšetkým skutkami. Niekedy sa to dá urobiť celkom 

jednoduchým spôsobom: 

– Pôjdeme vo sviatočný deň do kostola, a tak všetkým 

oznámime, že veríme v Boha a navonok sa k nemu hlásime. 

– Keď sa postavíme do radu na sväté prijímanie, dávame najavo, 

že Ježiša natoľko milujeme a túžime po ňom, že ho ideme verejne 

prijať a objať. 

– Keď si kľakáme do spovednice, vydávame svedectvo, že náš 

Boh je Sudcom, pred ktorého sa raz všetci dostavíme, ale keď ho       

s ľútosťou odprosíme, odpustí nám. 

– Keď pred svojimi domácimi začneme aj skončíme deň 

modlitbou, dáme najavo, že za všetko, čo máme, ďakujeme Bohu. 

– Keď preukážeme akékoľvek dobro blížnemu, potvrdíme, že 

všetci sme Božími deťmi a Boh je náš nebeský Otec. 

Už teda chápeme, akými rozmanitými spôsobmi sa dá rozprávať 

o Bohu? Vôbec to nie je zložité a od nás to vyžaduje mať neustály 

pocit, že všetko, čo konáme, hovoríme, počúvame a vidíme, robíme 

pred Božou tvárou. Vtedy budeme šíriť lásku a dobrotu nebeského 

Otca nielen slovom, ale predovšetkým skutkom. 

Využime preto aj dnešné stretnutie s ním, odíďme nabok od 

okolitého hluku a poprosme ho, aby sa dotkol našich uší aj jazyka. 

Poprosme ho, aby svojím slovom a dotykom otvoril naše srdce a dal 

nám silu, aby sme o ňom mohli vydávať pred svetom svedectvo.       
                                                                                  (www.trojica.sk) 



Poriadok bohoslužieb po 24. Nedeli v CO 

od 13.9. do 19.9. 2021 

Pondelok 

13.9. 

Sv. Jána 

Zlatoústeho, 

biskupa a uč. 

Cirkvi 

7:00 Kláštor 
ⴕJán a Margita 

Kováčovi 

18:00 Bočiar †Ján Belý 

Utorok 

14.9. 

Povýšenie 

Svätého Kríža, 

sviatok 

7:00 Haniska      ⴕAnna Bujnovská, 1. výr.

7:45 Sokoľany ⴕMária Semanová 

  

Streda 

15.9. 

  

Sedembolestnej 

Panny Márie, 

patrónky 

Slovenska, 

slávnosť 

7:30 Haniska   Tomáš Kováč

8:45 Sokoľany ⴕMargita Drotárová

7:30 Bočiar 
ⴕŠtefan, Mária  

a Anton Spišákovi

8:45 Haniska 
†Ondrej a Helena 

Kováčovi 

Štvrtok 

16.9. 

Sv. Kornela, 

pápeža  

a Cypriána,  

bisk. muč. 

 7:00      Kláštor     ⴕImrich Majoroš

Piatok 

17.9. 
féria 

18:00 Sokoľany   ⴕFrantišek Varga 

18:00 Haniska Marta Sedláková

Sobota 

18.9. 

Panny Márie  

v sobotu 
7:00 Haniska   Andrej Harčarik

Nedeľa   

19.9. 

  

  

25. Nedeľa  

v CO  

7:30 Haniska Bartolomej Sabo

8:45 Sokoľany   ⴕMária Zeleňáková 

8:45 Bočiar 
ⴕŠtefan, Mária,  

Jozef, Mária 

10:00 Haniska 
  ⴕTomáš a Regina 

Kundrákovi 
 

Na budúci týždeň sú jesenné kántrové dni - poďakovanie za úrodu. 
 

Na budúcu nedeľu bude zbierka na Rádio Lumen. 
 

Sviatosť manželstva chcú prijať: 

Rudolf Vattai /Haniska/ a Dagmara Melinčáková /Trebišov/ ohlasujú sa 

2.x. 

Rudolf Čéč /Mníšek N. Hnilcom/ a Adriana Štofová /Haniska/ ohlasujú 

sa 1.x. 



Poriadok bohoslužieb po 23. Nedeli v CO 

od 6.9. do12 .9. 2021 

Pondelok 

6.9. 
féria 

7:00 Kláštor 
ⴕOndrej a Bystrik 

Nigutovi 

18:00 Bočiar †Imrich Čonka 

Utorok 

7.9. 

Sv. Marka, 

Melichara, 

Štefana, 

kňazov a muč. 

7:00 Haniska     
 ⴕJozef, Mária  

a Jozefína

Streda 

8.9. 

Narodenie 

Preblahosl. 

Panny Márie, 

sviatok 

17:00 Sokoľany   Mária Berešová

18:00 Haniska †Dušan 

Štvrtok 

9.9. 
féria  7:00      Kláštor     ⴕAgnesa Berešová

Piatok 
féria 

18:00 Sokoľany   ⴕAgnesa Berešová 
10.9. 18:00 Haniska Imrich Mikloš

Sobota 

11.9. 

Panny Márie 

 v sobotu 

7:00 Haniska   
Mária a Ondrej 

Palenčárovi

14:00 Sokoľany   Za novomanželov 

 Nedeľa  

12.9. 

  

  

24. Nedeľa  

v CO  

7:30 Haniska Bartolomej Horváth

8:45 Sokoľany   ⴕKarol Nemec 

8:45 Bočiar 
ⴕImrich, Ružena  

a Alžbeta 

10:30 Haniska 
Za požehnanie farnosti 

- odpustová 
 

V piatok 10. 9. pozývame na Medjugorský večer do Sokoľan od 16:45. 

/Ružence, litanie, sv. omša, ruženec, adorácia Kríža. 
 

Na budúcu nedeľu 12.9. pozývame do Hanisky na odpustovú 

slávnosť Panny Márie Sedembolestnej. Svätú omšu bude 

celebrovať d.p. dekan Michal Tkáč - Košice Šaca. 

 

Sviatosť manželstva chcú prijať: 

Rudolf Vattai /Haniska/ a Dagmara Melinčáková /Trebišov/ ohlasujú sa 

1.x. 


