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25. nedeľa v Cezročnom období  
 

Prvé čítanie: Odsúďme ho na smrť potupnú           (Múd 2, 12. 17-20)                                                                                                                                              

Žalm: Pán udržiava môj život.                            (Ž 54, 3-4. 5. 6+8)  

Druhé čítanie: Ovocie spravodlivosti sa zasieva v pokoji pre tých,  

                         čo šíria pokoj                                    (Jak 3, 16 – 4, 3)                                                                                                      

Evanjelium: Syn človeka bude vydaný... Kto chce byť prvý, nech je  

                      služobník všetkých                                    (Mk 9, 30-37)                                                                   
*****************************************************************  

Ovocie spravodlivosti 

    „Ovocie spravodlivosti sa seje v pokoji pre tých, čo šíria pokoj.“ 

Ekumenický preklad: „Ovocie spravodlivosti zožnú u Boha tí, ktorí 

rozsievajú pokoj.“ Naše poslanie je šíriť pokoj. Diabol privádza svet 

do zmätku a veľmi dobre sa mu žne v kalných vodách zmätku. Ale 

Boh sa môže zjaviť len v tej duši, v ktorej je pokoj. Pokoj to nie je 

len mier vo svete a medzi ľuďmi. Pokoj to je predovšetkým 

duchovný stav na úrovni Boh a ja. Kto vlastní tento základný pokoj, 

ten ho vyžaruje na druhých a vytvára skutočné predpoklady 

svetového mieru. Pokoj je tam, kde moja duša je vierou, nádejou a 

láskou spojená s Bohom, kde žije z neho. Boh je Pokoj - Šalom.  

    „Z čoho pochádzajú vojny a rozbroje medzi vami? Nie sú to práve 

vášne, ktoré vás vedú do boja?" Koľko krát za zlo vo svete, ktoré 

vidíme, či už sú to vojny, alebo iné spoločenské katastrofy, viníme 

Boha. Ale pravda je presne taká, ako hovorí sv. Jakub. Toto zlo 

vychádza z nás. Vášeň vychádza z nášho ega, zo sústredenosti na 

seba. Toto zlo môže byť dané aj našou neochotou angažovať sa za 

dobro. Ak nám ide o Boha, miznú hriešne vášne. Každý dokonalý 

dar prichádza zhora. Ak je niekto obdarovaný, netreba mu závidieť, 

ale ak vidíme hodnotu jeho darov, môžeme prosiť o to isté a nie 

závidieť. Cesta k dokonalosti ide skrze modlitbu. „Prosíte a nič 

nedostávate, lebo zle prosíte: chcete to zneužiť na svoje náruživosti.“ 

Ekumenický preklad: „Prosíte síce, ale nedostávate, pretože prosíte 

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


zle; ide vám o vaše vášne!“ Možno aj v tejto myšlienke sa nájdeme. 

Možno sa niekto aj modlí a predsa nie je vyslyšaný, pretože 

nepristupuje k Bohu v správnom postoji, nie je v ňom Boží Duch. 

Boha zaujme len tá prosba, ktorá je prednášaná v Duchu Svätom.  
                                                                                  (www.frantiskani.sk) 

Nie sú na predaj 

     Jeden mladý pár vošiel do obchodu s najkrajšími hračkami v 

meste. Muž i žena si dlho prezerali farebné hračky, vystavené vo 

veselom neporiadku v radoch na vysokých policiach a na pultoch. 

Boli tu bábiky, ktoré plakali a smiali sa, elektronické hračky, detské 

kuchynky, v ktorých sa piekli torty a všelijaké iné dobroty. Manželia 

sa nevedeli rozhodnúť. Pristúpila k nim milá predavačka. „Viete,“ 

vysvetľovala žena, „my máme malé dievčatko, ale celý deň a často aj 

večer nie sme doma.“ „Dievčatko sa  málo smeje,“ pokračoval muž. 

„Chceli by sme jej kúpiť niečo, z čoho by malo radosť,“ povedala 

žena, „aj keď sme preč, niečo, čo by ju potešilo, keď je sama.“ 

„Je mi ľúto,“ usmiala sa zdvorilo predavačka, „ale my tu rodičov 

nepredávame.“ 
 

... Nenechajte sa ovládnuť smútkom alebo rezignovaným 

znechutením tých, ktorí hovoria, že sa nič nezmení. Ten, kto tomu 

uverí, ochorie na pesimizmus a vnútorne zostarne, zostarne mladý. 

Dnes je toľko rozkladných síl, tých, ktorí obviňujú všetkých a všetko, 

šíria negativizmus, sú odborníkmi na sťažnosti. Nepočúvajte ich, 

pretože sťažovanie sa a pesimizmus nie sú kresťanské. Pán nemá rád 

smútok a keď niekto zo seba robí obeť. Nie sme stvorení, aby sme 

skláňali hlavu k zemi, ale aby sme ju pozdvihli k nebu....  

(pápež František) 

 

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 26. Nedeli v CO od 27.9. do 3.10. 2021 

 

Pondelok 
Sv. Vincenta 

de Paul, kňaza 

7:00 Kláštor Mária Palenčárová

27.9. 18:00 Bočiar 
Za ružencové 

spoločenstvo 

Utorok 
féria 

7:00 Haniska Jolana Mihalíková

28.9. 18:00 Sokoľany †Mária Lacková 

Streda  Sv. Michala, 

Gabriela  

a Rafaela, 

archanjelov 

18:00 Haniska †Ladislav Mikloš 
29.9. 

Štvrtok  Sv. 

Hieronyma, 

kňaza a uč. 

Cirkvi 

 7:00      Kláštor     
Poďakovanie  

za 80 rokov života 30.9. 

Piatok Sv. Terézie od 

Ježiša, panny a 

uč. Cirkvi 

18:00 Sokoľany 
Za ružencové 

spoločenstvo  

1.10. 18:00 Haniska 
Za ružencové 

spoločenstvo 

Sobota Svätých 

anjelov 

strážcov 

7:00 Sokoľany Mária Berešová

2.10. 15:30 Haniska Za novomanželov 

     

27. Nedeľa  

v CO 

7:30 Haniska 
Za dary Ducha Sv.  

pre vnúčata 

Nedeľa  10:30 Sokoľany 
Za požehnanie 

farnosti - odpustová 

3.10. 8:45 Bočiar 
František a Terézia 

Spišákovi

  10:00 Haniska 
  Za ZIP rod. Valérie  

a Márie             

 

- V nedeľu 3.10.  pozývame do Sokoľan na odpustovú slávnosť 

Panny Márie Ružencovej. Sv. omšu bude celebrovať d.p. Mgr. 

Branislav Varga, farár v Sečovciach. 

- Prosíme rodičov a prvoprijímajúcich, aby v utorok 28.9.  

v Sokoľanoch a v piatok 1.10. v Haniske zostali po svätej omši  

a nahlásili záujem o prípravu na prvé sv. prijímanie. 



Poriadok bohoslužieb po 25. Nedeli v CO 

od 20.9. do 26.9. 2021 

Pondelok 
Sv. Andreja 

Kima, Pavla 

Chonga  

a spol.m.  

7:00 Kláštor 
ⴕAlžbeta a František 

Oravcovi 

20.9. 18:00 Bočiar 
†Mária a Ondrej  

Beli, st. 

Utorok Sv. Matúša, 

apoštola a 

evanjelistu, 

sviatok 

7:00 Haniska      ⴕLadislav Nahaj
21.9. 

Streda 
féria 

17:00 Sokoľany   
Terézia a Jozef 

Kuzmovi 

22.9. 18:00 Haniska †Bartolomej Horváth 

Štvrtok Sv. Pia z 

Pietrelciny, 

kňaza 

 7:00      Kláštor     ⴕVladimír Kajla

23.9. 19:00 Haniska ADORÁCIA 

Piatok 

féria 

18:00 Sokoľany   
ⴕImrich, Margita,  

Igor Štieberovi  

24.9. 18:00 Haniska 
Za ZIP rod. 

Majerníkovej 

Sobota 
Panny Márie 

 v sobotu 

7:00 Haniska   Mikuláš a Anastázia

25.9. 7:45 Sokoľany   
ⴕHelena Tóthová, 

 1. výr. 

   

26. Nedeľa  

v CO  

7:30 Haniska 
Terézia, Ondrej  

a Regina

Nedeľa 8:45 Sokoľany   
Poďak. Michala  

a Margity za 60 r.m 

26.9. 8:45 Bočiar ⴕHelena Horváthová 

  10:00 Haniska   Za ZIP Kataríny 

 

Sviatosť manželstva chcú prijať: 

Rudolf Vattai /Haniska/ a Dagmara Melinčáková /Trebišov/ohl. sa 3x 

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

ohlasujú sa 2x 

Na budúci týždeň budeme mať zbierku na potreby našich 

kostolov.   


