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27. nedeľa v Cezročnom období  
 

Prvé čítanie: A budú jedno telo                                      (Gn 2, 18-24)                                                                                                                                              

Žalm: Nech nás žehná Pán po všetky dni nášho života.       

                                                                              (128, 1-2. 3. 4-5. 6)  

Druhé čítanie: Ten, čo posväcuje, aj tí, čo sú posväcovaní,  

                          pochádzajú z jedného                         (Hebr 2, 9-11)                                                                                                      

Evanjelium: Čo Boh spojil, nech človek nerozlučuje   (Mk 10, 2-16)                                                                   
*****************************************************************  

Muž a žena 

     „A keď zaspal, vybral jedno z jeho rebier a jeho miesto zaplnil 

mäsom. Z rebra, ktoré Pán, Boh, Adamovi vybral, utvoril ženu a 

priviedol ju k Adamovi.“ Hovorí sa tu o rebre. Hebrejský termín 

„cela“, ktorý prekladáme ako rebro, len na tomto mieste, má na 

iných miestach Starého Zákona význam „bok“, „bočná stena“ (napr. 

oltára, archy, svätostánku, chrámu). Zvlášť sa tu hodí obraz chrámu, 

čomu nasvedčuje aj sloveso utvoril, ktoré by bolo správnejšie 

prekladať ako vybudoval. Muž so ženou majú byť obrazom Božieho 

chrámu. „Neviete že ste Boží chrám a že vo vás prebýva Boží 

Duch?“ (1 Kor 3,16) „A Adam zvolal: „Toto je konečne kosť z 

mojich kostí a telo z môjho tela. Bude sa volať Mužena, lebo z muža 

bola vzatá.“ I tieto slová „moja kosť, „moje telo“ sú ustálené 

termíny, ktoré vyjadrujú vnútornú i vonkajšiu jednotu a 

spoločenstvo. V spoločenstve s druhým je pomoc pre osamelého 

človeka. Žena je pre muža darom a nie korisťou. Boh sám ju k nemu 

privádza a Adam túto pomoc z rúk Božích radostne prijíma. Vidí v 

nej bytosť sebe rovnú. Boh stavia vzťah muža a ženy na základ, 

ktorý je obdobou vzťahu Boha ku človeku a Krista k Cirkvi: „Tak sú 

aj muži povinní milovať, svoje manželky ako vlastné telá. Kto miluje 

svoju manželku, miluje seba samého. Veď nik nikdy nemal v 

nenávisti svoje telo, ale živí si ho a opatruje, ako aj Kristus Cirkev, 

lebo sme údmi jeho tela. Preto muž zanechá otca i matku a pripúta sa 
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k svojej manželke a budú dvaja v jednom tele. Toto tajomstvo je 

veľké; ja hovorím o Kristovi a Cirkvi. Ale aj vy, každý jeden nech 

miluje svoju manželku ako seba samého. A manželka nech si ctí 

muža.“ (Ef 5,23-32) Ako doslov je pripojené slovo, ktoré vyjadruje 

spojenie muža a ženy v manželstve. To, že muž opustí svojho otca i 

matku kvôli žene, vonkoncom neodpovedá patriarchálnemu poriadku 

Izraela, kde si muž dokonca ženu mohol kúpiť. Vytvoria spolu nové 

spoločenstvo a úplnú jednotu v oblasti ducha, duše i tela. Základom 

pre Stvoriteľskú lásku, ktorá sa prejaví v dare nových bytostí, je 

stálosť a nerozlučnosť manželstva a rodiny. Oni dvaja sa pred 

Bohom stávajú jedným organizmom, ktorý je schopný splodiť 

ďalších živých ľudí. Neláska a z nej vyplývajúci rozvod je teda niečo 

podobné ako autoimúnne ochorenie.                      
                                                                                                       (www.frantiskani.sk) 

 

Modlitba za 10. svetové stretnutie rodín (jún 2022) 

Rodinná láska: povolanie a cesta svätosti 
     Nebeský Otče stojíme tu pred Tebou, aby sme ťa chválili a 

ďakovali ti za veľký dar rodiny. Prosíme ťa za rodiny posvätené 

sviatosťou manželstva. Nech každý deň nanovo objavujú milosti, 

ktoré prijali a nech ako malé domáce cirkvi dokážu svedčiť o Tvojej 

prítomnosti a láske, ktorou Kristus miluje Cirkev. Prosíme Ťa za 

všetky rodiny, ktoré čelia ťažkostiam a utrpeniu kvôli chorobe alebo 

okolnostiam, ktoré len Ty poznáš. Buď im oporou a daj im spoznať 

cestu posväcovania, na ktorú ich voláš, aby tak mohli zakúsiť tvoje 

nekonečné milosrdenstvo a nachádzali nové spôsoby ako rásť 

v láske. Prosíme Ťa za deti a mládež. Nech sa stretnú s Tebou a 

radostne odpovedia na povolanie, ktoré pre nich pripravuješ. 

Prosíme za ich rodičov a starých rodičov. Nech si uvedomia, že sú 

znamením Božieho otcovstva a materstva, keď sa starajú o deti, 

ktorých telo a dušu im zveruješ, ako aj cez skúsenosť bratstva, ktorú 

môže rodina poskytnúť tomuto svetu. Pane, daj, aby každá rodina 

mohla prežívať svoje osobitné povolanie k svätosti v Cirkvi ako 

volanie zapojiť sa do evanjelizácie, v službe života a pokoja, v 

spoločenstve s kňazmi a každým životným stavom. Požehnaj 

Svetové stretnutie rodín v Ríme. 

Amen. 
 

(Imprimatur:  Mons. Stanislav Zvolenský, predseda KBS, 

bratislavský arcibiskup metropolita, 27.4.2021) 



Poriadok bohoslužieb po 28. Nedeli v CO 

od 11.10. do 17.10. 2021 

 

Pondelok 
féria 

6:50 Kláštor 
ⴕImrich a Alžbeta 

Palenčárovi 
11.10. 18:00 Bočiar Za pokoj a živú vieru 

Utorok 
féria 7:00 Haniska     

 ⴕOndrej a Bystrik 

Nigutovi12.10. 

Streda 

féria 

18:00 Sokoľany   Margita Drotárová

13.10. 18:00 Haniska 
Za zosnul. z r.Vaňovej 

a Timkovej 

Štvrtok 
féria 6:50 Kláštor     ⴕLadislav Nahaj

14.10. 

Piatok S. Terézie od 

Ježiša, panny 

a uč. Cirkvi 

18:00 Sokoľany   
ⴕJozef a Terézia 

Kuzmovi 

15.10. 18:00 Haniska 
Imrich a Margita 

Juhásovi

Sobota 
Panny Márie 

v sobotu 

7:00 Haniska   Imrich Majoroš

16.10. 7:45 Sokoľany   
ⴕImrich, Pavol, 

Alžbeta, Imrich  

Nedeľa 

 

17.10. 

  

29. Nedeľa  

v CO  

7:30 Haniska 
Terézia, Ondrej  

a Regina

9:00 Sokoľany   
ⴕAgnesa, Štefan, 

Tomáš, Helena 

7:30 Sokoľany   
ⴕHelena a Vincent 

Suchi 

8:45 Bočiar 
ⴕMária a Ondrej 

Čerkalovi 

10:00 Haniska   ⴕMarta Sedláková 
 

Na budúci týždeň budeme mať zbierku na potreby našich kostolov. 
 

Stretnutie s prvoprijímajúcimi bude v stredu 13.10.                       

v Sokoľanoch a v piatok 15.10. v Haniske. 

 

 



Poriadok bohoslužieb po 27. Nedeli v CO 

od 4.10. do 10.10. 2021 

Pondelok Sv. Františka 

Assiského 

6:50 Kláštor ⴕJozef Dluhoš, 1. výr. 

4.10. 18:00 Bočiar †Ján, Štefan a Mária 

Utorok 
féria 7:00 Haniska      ⴕMária Palenčárová

5.10. 

Streda 
Sv. Bruna, 

kňaza 

18:00 Sokoľany   
Anna Švarcová, 

 1. výr,

6.10. 18:00 Haniska †Oľga Sedláková 

Štvrtok Ružencovej 

Panny Márie 

 6:50      Kláštor     
ⴕAgnesa Berešová,  

1. výr.

7.10. 18:00 Sokoľany   ⴕKarol Nemec

Piatok 
féria 

18:00 Sokoľany   
ⴕAgnesa Berešová,  

1. výr. 

8.10. 18:00 Haniska Mária a František

Sobota 
Panny Márie 

 v sobotu 

7:00 Haniska   
Za ZIP Alžbety  

s rodinou 

9.10. 7:45 Sokoľany   
Poďak. Reginy  

za životné jubileum 

   

28. Nedeľa  

v 

 CO  

7:30 Haniska 
Za ZIP František, 

Terézia a Martin 

Nedeľa  9:00 Sokoľany   
ⴕZuzana, Michal  

a rod. Gabová 

10.10. 7:30 Sokoľany   ⴕBartolomej Lacko 

  8:45 Bočiar ⴕAndrej, Jolana, Jozef 

  10:00 Haniska 
  Poďak. Gabriely  

za život. Jubileum 

 

V piatok 8.10. od 16:45 pozývame do Sokoľan na Medjugorský 

večer. /Ruženec, litánie, sv. omša a adorácia/. 


