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 15. nedeľa v Cezročnom období 

Prvé čítanie: Toto slovo je blízko pri tebe, a preto ho môžeš 

zachovať                                                                           (Dt 30, 10-14)                                                                                                                                              

Žalm: Hľadajte pokorní Pána a srdce vám oživne.                                                                         

                                                      (Ž 69, 14+17. 30-31. 33-34. 36ab+37) 

Druhé čítanie: Všetko je stvorené skrze neho a pre neho.  
                                                                                         (Kol 1, 15-20)                                                                                                      
Evanjelium: Kto je môj blížny?                                        (Lk 10, 25-37)                                                                   
*****************************************************************  

 

Staviť na rodinnú lásku je odvážne.. 

 

     Drahí rodičia, Božie slovo nám ukazuje cestu: nechráňte svoje 

deti pred každou ťažkosťou a utrpením, ale snažte sa im odovzdať 

vášeň pre život, zapáliť v nich túžbu nájsť svoje povolanie a prijať to 

veľké poslanie, ktoré má v úmysle s nimi Boh. Práve tento objav 

robí Elizea odvážnym, odhodlaným a robí z neho dospelého človeka. 

Oddelenie sa od rodičov a zabitie volov sú presne tým znamením, že 

Elizeus pochopil, že teraz je „na rade on“, že je čas prijať Božie 

povolanie a pokračovať v tom, ako videl konať svojho učiteľa. A 

bude tak odvážne robiť až do konca svojho života. Drahí rodičia, ak 

pomôžete svojim deťom objaviť a prijať ich povolanie, uvidíte, že 

budú „uchvátené“ týmto poslaním a budú mať silu čeliť ťažkostiam 

života a prekonávať ich. 

     Vy všetci, manželské páry, ste pri vytváraní svojej rodiny s 

Kristovou milosťou urobili odvážne rozhodnutie: nevyužívať 

slobodu pre seba samých, ale milovať ľudí, ktorých vám Boh 

postavil po vašom boku. Namiesto toho, aby ste žili ako „ostrovy“, 

dali ste sa „do vzájomnej služby“. Takto sa žije sloboda v rodine! 

Nie sú tu akési „planéty“ alebo „satelity“, ktoré sa pohybujú každý 
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po vlastnej obežnej dráhe. Rodina je miestom stretnutia, zdieľania, 

vychádzania zo seba samých, aby sme prijali druhého a boli mu 

nablízku. Je tým prvým miestom, kde sa učíme milovať. Na toto 

nikdy nazabudnime: rodina je tým prvým miestom, kde sa učíme 

milovať. 

     Drahé rodiny, aj vy ste pozvané nemať iné priority, „neobzerať sa 

späť“, to znamená nebanovať za životom, aký bol predtým, za 

slobodou predtým s jej klamlivými ilúziami: život skamenieva, keď 

neprijíma novosť Božieho povolania, banujúc za minulosťou. A táto 

cesta nariekania nad minulosťou a neprijatia tých nových vecí, ktoré 

nám Boh posiela, z nás robí skameneliny, vždy nás robí tvrdými, 

neľudskými. Keď Ježiš volá, aj do manželstva a do rodiny, žiada od 

nás hľadieť vpred a vždy kráča pred nami, vždy nás predchádza v 

láske a službe. Kto ho nasleduje, nezostane sklamaný! 

     Staviť na rodinnú lásku je odvážne: zosobášiť sa, si vyžaduje 

odvahu. Vidíme toľko mladých ľudí, ktorí nemajú odvahu sa oženiť, 

a koľkokrát mi nejaká matka povie: „Robte niečo, porozprávajte sa s 

mojím synom, čo sa nemá do ženenia, má 37 rokov!“ – „Ale, pani, 

nežehlite mu košele, sama ho začnite trochu posielať preč, nech 

vyjde z hniezda.“ Pretože rodinná láska pobáda deti lietať, učí ich 

lietať a pobáda ich lietať. Nie je majetnícka: je vždy slobodná. A 

potom, v ťažkých chvíľach, v krízach – všetky rodiny majú krízy – 

prosím, nevyberajte si ľahkú cestu: „vrátim sa k mame“. Nie tak. 

Pokračujte v tejto odvážnej stávke. Budú ťažké chvíle, budú tvrdé 

momenty, ale vždy vpred, neustále. Tvoj manžel, tvoja manželka má 

tú iskru lásky, ktorú ste cítili na začiatku: nechajte ju vystúpiť z 

vnútra, nanovo objavte lásku. A to vám v čase krízy veľmi pomôže. 

     Cirkev je s vami, ba Cirkev je vo vás! Cirkev sa v skutočnosti 

zrodila z rodiny, tej nazaretskej, a tvoria ju hlavne rodiny. Nech vám 

Pán pomáha každý deň zotrvať v jednote, v pokoji, v radosti, a aj vo 

vytrvalosti v náročných chvíľach, tej vernej vytrvalosti, ktorá nám 

dáva žiť lepšie a ukazuje všetkým, že Boh je láska a spoločenstvo 

života.  

(výňatky z homílie pápeža Františka na Svetovom stretnutí rodín) 

 

...Pána mám vždy pred očami; a pretože je po mojej pravici, 

nezakolíšem sa. Preto sa raduje moje srdce a moja duša plesá aj 

moje telo odpočíva v nádeji... 

(Žalm 16,8-9) 



 

Poriadok bohoslužieb po 15. Nedeli v CO 

od 11.7. do 17.7. 2022 

     

Pondelok 

11.7. 

Sv. Benedikta, 

opáta, patróna 

Európy 

7:00 Kláštor 
ⴕMargita,Ondrej  

a Štefan Iglaiovi 

18:00 Bočiar ⴕAgata Spišáková 

Utorok 

12.7.  
féria 7:00 Haniska     

ⴕŠtefan,Alžbeta, 

Ján a Regina 

Streda 

13.7. 
féria 

17:00 Sokoľany   
Poďak. Márie  

za 80 rokov života 

18:00 Haniska ⴕImrich Mikloš 

Štvrtok 

14.7. 
féria 7:00 Kláštor 

ⴕ Oľga a Štefan 

Sedlákovi 

Piatok 

15.7. 

Sv.Bonaventúru, 

bisk. učiteľ 

cirkvi 

17:00 Sokoľany   ⴕLadislav Výrostko 

18:00 Haniska 
ⴕKarol, Mária  

a Karol Vaňovi 

Sobota 

16.7. 

Panny Márie 

Karmelskej 

7:00 Haniska   ⴕJolana Čarná 

7:45 Sokoľany   ⴕMargita Ondová 

   

Nedeľa 

17.7. 

 

16. Nedeľa  

v CO 

7:30 Haniska 
ⴕŠtefan,  

Anna, Štefan 

8:45 Sokoľany   ⴕJán Köver 

8:45 Bočiar 
ⴕJán, Regina, 

Michal 

10:00 Haniska ⴕImrich Vaško 

    

Na budúcu nedeľu budeme mať zbierku na potreby našich 

kostolov. 

 



 

Poriadok bohoslužieb po 16. Nedeli v CO 

od 18.7. do 24.7. 2022 

     

Pondelok 

18.7. 
féria 

7:00 Kláštor ⴕImrich Seman 

18:00 Bočiar 
ⴕMária a Ondrej  

Beli ml. 

Utorok 

19.7.  
féria 7:00 Haniska     

ⴕMargita a Michal 

Oravcovi 

Streda 

20.7. 
féria 

17:00 Sokoľany   
Poďak. Dagmar  

za 50 r. života 

18:00 Haniska ⴕOndrej Pástor 

Štvrtok 

21.7. 
féria 

7:00 Kláštor ⴕŠtefan Gurbaľ 

19:00 Haniska ADORÁCIA 

Piatok 

22.7. 

Sv. Márie 

Magdalény 

18:00 Sokoľany   ⴕRegina Suchá 

18:00 Haniska ⴕHelena Vargová 

Sobota 

23.7. 

Sv. Brigity, 

rehoľníčky 

patrónky 

Európy 

7:00 Haniska   
ⴕMária a Ondrej 

Palenčárovi 

7:45 Sokoľany   
ⴕMária Semanová,  

1. výr. 

   

Nedeľa 

24.7. 

  

17. Nedeľa  

v CO 

7:30 Haniska 
Za B. pomoc  

a živú vieru  

8:45 Sokoľany   
Poďak. Milana  

za 50 r. života 

8:45 Bočiar ⴕTerézia Tóthová 

10:00 Haniska Za ZIP rod. Kajlovej 

    
 

Pozývame všetky deti na týždeň „vypni telku - zapni seba“  

v priestoroch fary a záhrady, v termíne od 18. do 22. júla,   

od 9:00 h. do 12:30 h. Doneste si dobrú náladu a chuť pre dobrú 

zábavu. 

 


