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29. nedeľa v Cezročnom období  
 

Prvé čítanie: Keď dá svoj život, uvidí ďaleké potomstvo.(Iz 53, 10-11)                                                                                                                                              

Žalm: Tvoje milosrdenstvo, Pane, nech je nad nami, ako dúfame 

v teba.                                                          (Ž 33, 4-5. 18-19. 20+22)  

Druhé čítanie: Pristupujme teda s dôverou k trónu milostí.    

                                                                                      (Hebr 4, 14-16)                                                                                                      

Evanjelium: Syn človeka prišiel, aby slúžil a položil svoj život ako 

výkupné za mnohých.                                                     (Mk 10, 35-45)                                                                   
*****************************************************************  

 

Žiť iba pre seba, ale aj pre iných? 
 

Každý človek túži nájsť zmysel života, a až keď sa mu to podarí, 

jeho život sa stane šťastným a plnohodnotným.  My tiež máme svoje 

sny a plány, veď si len spomeňme, po čom sme už od detstva túžili a 

čo sme chceli dosiahnuť. Najskôr to možno bola túžba byť 

smetiarom hasičom alebo učiteľkou, v neskoršom veku túžba 

zamilovať sa, potom mať peknú rodinu, zdravé deti, dosiahnuť 

kariérny postup v práci… Nuž a v neskoršom veku, s odstupom času, 

môžeme zhodnotiť, ako sa naplnili tieto túžby. Keby sme však začali 

hľadať rozhodujúcu chvíľu v živote, ktorá začala človeka meniť 

alebo ho zmenila, vieme, ktorá to bola? Keď sme niečo dosiahli? Tá 

asi nie, lebo ľudské srdce je veľmi nespokojné, a keď niečo má, chce 

ešte viacej. Ktorá to teda bola chvíľa? Keď sme stáli pred 

rozhodnutím, či budeme žiť iba pre seba, ale aj pre iných. 

Rozhodujúca chvíľa príde aj v živote študenta, robotníka, starých 

rodičov…, skrátka v živote každého človeka, kedy sa musí zamýšľať 

nad otázkou: Čo očakávam od života? Čo v ňom hľadám? Svoje 

šťastie alebo šťastie iných? A ak sme sa doposiaľ vyhovárali na to, 

že nám nezostáva čas na filozofovanie a premýšľanie, nájdime si ho 

v dnešnú nedeľu a hľadajme odpoveď na túto podstatnú otázku 

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


nášho života. Ježiš nám chce premýšľanie uľahčiť, preto hovorí, že 

pre jeho učeníka nie je najdôležitejšie, či sa mu splnia životné plány, 

ale to, či uverí a príjme pravdu, že jeho život má iba vtedy zmysel, 

ak ho prežije pre iných. 

Kríž je recept aj na náš zmysel života. Prežívajme ho tak, aby 

sme sa s čistým svedomím mohli pozrieť do tváre Ukrižovaného, 

lebo iba vtedy budeme mať istotu, že žijeme správne lebo nežijeme 

iba pre seba, ale žijeme aj pre iných.                                (www.trojica.sk) 

 

Nosnice 

 

Na dvore či farme si žijú zvieratá. Ľudia ich chovajú väčšinou 

pre úžitok, ktorý z nich majú. Z prasiatka je mäsko, z kravičky 

mliečko, mačička chytá myši a sliepky nosnice znášajú vajíčka. 

Načo by ľudia prasiatka chovali, keby z nich mäsko nebolo, načo by 

kravičku mali, keby mliečko nedávala a tiež úplne zbytočné by boli 

nosnice, keby vajíčka neznášali. Keď neznášajú, sú z nosníc nosnice 

"bez osohu". 

Keď sa pozrieme okolo seba, koľko "nosníc bez osohu" zrazu 

vidíme a počujeme? Že ako to myslím? Veď aj našou úlohou je byť 

druhým na osoh a už ráno v škôlke sa mamička sťažuje, že neznáša 

ráno, predavačka neznáša, keď jej platia "medeňákmi", šoféri 

neznášajú zápchy, mladí starých, susedia sa neznášajú navzájom. V 

rodine sa bežne neznáša niekto s niekým, neznášame počasie, svoju 

postavu a niekedy neznášame aj sami seba. Vlastne všetci niekoho 

alebo niečo neznášame. 

V našom srdci by nemalo byť miesto pre "neznášanie" a 

nenávisť, mali by sme tu byť na osoh druhému. Mali by sme nielen 

"znášať", ale mali by sme milovať a slúžiť každému, koho nám Boh 

pošle do cesty. Máme byť ako také nosnice, ktorým "to funguje" tak, 

ako má. Ktoré jednoducho znášajú. A nie ako také "pokazené" 

nosnice, ktoré všetko a každého naokolo neznášajú. 

Koľkokrát si si možno už aj dnes povedal: "Jooj, toto tak 

neznášam!" "Toho človeka veľmi neznášam." "Neznášam svoj 

život!" Keď budeš zas niekoho alebo niečo neznášať, spomeň si, že 

si ako taká "nefunkčná sliepka". Len žerie a žiaden osoh z nej! 

Znášaj! Buď tu na osoh, ako taká úžasná nosnica. 

Znášaj vždy! Miluj všetkých! Slúž každému!  

 



Poriadok bohoslužieb po 30. Nedeli v CO 

od 25.10. do 31.10. 2021 

 

Pondelok 

25.10. 
féria 

6:50 Kláštor 
ⴕAlžbeta a František 

Oravcovi 

18:00 Bočiar 
†Alžbeta, Juraj, 

Ladislav Horváth 

Utorok 
féria 

7:00 Haniska      ⴕImrich Čarný s rod.

26.10. 6:50 Kláštor     ⴕTomáš a rodičia

Streda 

27.10. 

  

féria 

18:00 Sokoľany   Pavel Majoroš

17:00 Kláštor     
ⴕJozef a Mária 

Sedlákovi

18:00 Haniska †Juraj, Anna, Imrich 

Štvrtok 

28.10. 

Sv. Šimona  

a Júdu, 

apoštolov, 

sviatok 

6:50 Kláštor     

Za ZIP Ladislava  

s rodinou 

Za ZIP rod. 

Bodnárovej 

Piatok 
féria 

18:00 Sokoľany   ⴕMária Lacková 

29.10. 18:00 Haniska Vincent ml.

Sobota 

30.10. 

  

Panny Márie 

v sobotu 

Zmena času, 

o 3. na 2.  

7:00 Haniska   Imrich Papuga  ml.

7:00 Kláštor     
ⴕImrich a Helena 

Szabovi

7:45 Sokoľany   ⴕLadislav Gergely 

   

Nedeľa 

31.10. 

  

  

  

31. Nedeľa  

v CO  

7:30 Haniska 
Mária a Michal 

Džubarovi

9:00 Sokoľany   Za ZIP rod. Tóthovej 

7:30 Sokoľany   
ⴕŠtefan a Agnesa 

Tóthovi 

8:45 Bočiar ⴕImrich Čonka 

7:30 Kláštor     ⴕJolana Mihalíková 

10:00 Haniska 
  Poďakovanie 

Imricha za 80 r života 

 

V piatok 29.10. bude stretnutie prvoprijímajúcich v Sokoľanoch 

aj v Haniske. 



Poriadok bohoslužieb po 29. Nedeli v CO 

od 18.10. do 24.10. 2021 

Pondelok Sv. Lukáša, 

evanjelistu 

sviatok 

6:50 Kláštor ⴕAndrej Harčarik 

18.10. 18:00 Bočiar †Ján 

Utorok 
féria 

6:50 Kláštor     ⴕVladimír Kajla

19.10. 7:00 Haniska ⴕVáclav, Katarína a Pavol

Streda 

20.10. 

  

féria 

18:00 Sokoľany   František Varga

17:00 Kláštor 
ⴕAlžbeta, Štefan, 

Augustín

18:00 Haniska Poď. Lucie za 40 r. života 

Štvrtok 
féria 

6:50   

19:00 

Kláštor 

ADORKA    

ⴕBartolomej Horváth

21.10. ⴕSr. Karmela a rodičia

Piatok 

22.10. 

Sv. Jána 

Pavla II., 

spomienka 

18:00 Sokoľany   
ⴕVincent a Veronika  

Štieberovi 

18:00 Haniska 
Poďakovanie Marty  

za 60 r. života 

Sobota 

23.10. 

  

Panny 

Márie 

 v sobotu 

7:00 Haniska   
Mária, František, 

Regina Palenčár

7:00 Kláštor 
ⴕMichal a Anna 

Sedlákovi

7:45 Sokoľany   
ⴕFlorian, Margita, 

Vasil, Helena 

   

  

Nedeľa 

24.10. 

  

  

30. 

Nedeľa  

v CO, 

Misijná 

nedeľa  

7:30 Haniska Bartolomej Sabo

9:00 Sokoľany   ⴕFrantišek

7:30 Sokoľany   ⴕImrich Belí 

8:45 Bočiar ⴕMargita, Ján, Katarína  

7:30 Kláštor ⴕFrantišek Sedlák st. 

10:00 Haniska   ⴕImrich Horváth, 1. výr. 

 

Na budúci týždeň v nedeľu bude celoslovenská zbierka na misie  

a pre chudobných v Keni. 
 

Vo štvrtok 21.10. o 19:00 pozývame do Hanisky na ADORÁCIU 

a stíšenie. 
 

Na kostol v Haniske darovala rodina Mihalíková 100.-€. 


