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27. nedeľa v Cezročnom období 

Prvé čítanie: Spravodlivý bude žiť zo svojej viery  
(Hab 1, 2-3; 2, 2-4)                                                                                                                                              

Žalm: Pane, daj, aby sme počúvali tvoj hlas a nezatvrdzovali si 

srdcia                (Ž 95, 1-2. 6-7. 8-9) 

Druhé čítanie: Nehanbi sa za svedectvo o našom Pánovi 
                                                                               (2 Tim 1, 6-8. 13-14)                                                                                                      

Evanjelium: Keby ste mali vieru            (Lk 17, 5-10)                                                                   

*****************************************************************  

Viera 

 

     Cenu chleba si uvedomíme až vtedy, keď doľahne na človeka 

bieda a zdražia sa komodity, z ktorých sa vyrába. Ľudia, ktorí zažili 

vojnu, veľmi dobre vedia, čo bol lístkový systém, kedy potraviny 

boli na prídel. 

Niečo podobné sa však deje aj s vierou. Jej hodnota sa najviac 

prejaví v dobe útlaku, prenasledovania, neistoty alebo vo chvíli, 

kedy sa všetko rúti k tragickému koncu. Vtedy sa naplno potvrdia 

slová proroka Habakuka, ktoré zazneli v 1. čítaní: Zvädne ten, kto 

nemá dušu priamu, ale spravodlivý bude žiť zo svojej viery. Na 

prorokove slová nadväzuje aj Ježiš, ktorý hovorí: Nielen z chleba 

žije človek, ale z každého slova, ktoré vychádza z Božích úst. Z 

oboch týchto výrokov plynie, že viera je jediná životná istota a nad 

všetkým je Boh, skala našej spásy. Prenesme sa o niekoľko desaťročí 

do minulosti, kedy viera, ľudia si našli spôsob ako sa na nich 

zúčastniť. Ich správanie a postoje boli svedectvom opravdivej viery, 

ktorá vedela zapáliť, dať silu a nadchnúť ľudí. Starozákonní proroci  

posilňovali vieru vyvoleného národa a pokračoval v tom aj Ježiš 

Kristus, ktorý prišiel posilniť vieru nás všetkých. Apoštoli, ktorí žili 
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v jeho blízkosti, prosili ho: Daj nám väčšiu vieru! Možno si 

predstavovali, aké zázraky budú robiť aj oni, ale on schladil ich 

entuziazmus, keď im povedal: Keby ste mali vieru ako horčičné 

zrnko a povedali by ste tejto moruši: Vytrhni sa aj s koreňom a 

presaď sa do mora, poslúchla by vás. Alebo otec, ktorý prosil o 

uzdravenie syna, prosil aj za seba: Pomôž mojej nevere! A Ježiš im 

vlieva do sŕdc vieru, pričom osobitne myslel na Petra: Ja som prosil 

za teba, aby neochabla tvoja viera. 

Ježiš tým, ktorí ho prosili o dar viery, potvrdil je silu. Ale vieru im 

priamo nedal, pretože dať vieru, to sa len tak nedeje. Dá sa darovať 

schopnosť k viere, ktorú apoštoli dostali a dostali sme ju aj my, ale 

to ostatné musíme s Božou pomocou urobiť my sami. Je to tak ako s 

plávaním. Všetci sme dostali schopnosť plávať, ale to ešte 

neznamená, že plávať vie každý. Musí sa to učiť a naučiť. V prvom 

rade sa musí odvážiť vstúpiť do vody a urobiť tam potrebné správne 

pohyby. Ak to nedokáže, zostane mu síce schopnosť plávať, ale 

ľahko sa môže utopiť. 

Tak je tomu aj s vierou. Všetci sme dostali schopnosť veriť a Boh 

nás aj učí veriť. Dáva nám k tomu svoju milosť, ale ak my nebudeme 

spolupracovať a nebudeme robiť úkony viery, zostane v nás iba 

schopnosť, my však budeme živoriť bez viery. Čaká nás dobrý boj 

viery. Budú ho tvoriť radostné chvíle, keď budeme cítiť Pánovu 

blízkosť, ale aj ťažké dni, kedy budeme mať pocit, že Pán je kdesi 

veľmi ďaleko a zabudol na nás. Preto denno-denne prosme o dar viery 

a jej posilnenie, aby sme nesklamali Boha a obstáli sme aj v ťažkých 

skúškach viery. 
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Spovedanie pred prvým piatkom:  

Haniska: streda od 9:00 do 10:00h. a od 16:30 do 18:00h.  

   piatok od 16:00 do 18:00h. a spoveď chorých od 9:00h.  

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 18:00h.  

 

Poklona Sviatosti oltárnej bude v piatok v Haniske a v Sokoľanoch 

od  16:00h. a v Bočiari v pondelok od 17:00h. 



Poriadok bohoslužieb po 27. Nedeli v CO 

od 3.10. do 9.10. 2022 

Pondelok 

3.10. 
féria 

7:00 Kláštor ⴕKatarína Žačková 

18:00 Bočiar 
Za ružencové 

spoločenstvo 

Utorok 

4.10.  

Sv. Františka 

Assiského 

7:00 Haniska  ⴕAlžbeta Horváthová 

18:00 Sokoľany   
ⴕJán, Mária, Michal, 

Zuzana 

Streda 

5.10. 

Sv. Faustíny 

Kowalskej 
18:00 Haniska 

ⴕImrich Čarný a 

rodina 

Štvrtok 

6.10. 
féria 7:00 Kláštor ⴕHelena Vaňová 

Piatok 

7.10. 

Ružencovej 

Panny Márie 

18:00 Sokoľany   
Za ružencové 

spoločenstvo 

18:00 Haniska 
Za ružencové 

spoločenstvo 

Sobota 

8.10. 

Panny Márie v 

sobotu  

7:00 Haniska   
ⴕImrich Mihálik, 1. 

výr. 

7:45 Sokoľany   
Poďakovanie Viery 

za 50 r. života 

   

Nedeľa 

9.10. 

28. Nedeľa v 

CO 

7:30 Haniska 
ⴕImrich a Mária 

Oravcovi 

10:30 Sokoľany   
Odpustová, ďakovná 

a za požehnanie 

8:45 Bočiar Za ZIP rod. Beliovej 

10:00 Haniska 
ⴕEdita a Andrej 

Kajlovi 
 

Stretnutie prvoprijímajúcich bude v utorok 4.10. v Sokoľanoch  

a v piatok 7.10. v Haniske. 

Sviatosť manželstva chcú prijať:  

Štefan Okoš /Haniska/ a Simona Renčíková /Haniska/ ohlasujú sa 1. X.  

V nedeľu 9.10. pozývame na odpustovú slávnosť  

Ružencovej Panny Márie do Sokoľan. Celebrovať a ďakovať za 30 rokov  

kňazstva budú rodáci Pavol a Stanislav Semanovi.  



 

 

Stretnutie birmovancov bude spoločné v piatok 14.9 v Haniske. 

Sviatosť manželstva chcú prijať:  

Štefan Okoš /Haniska/ a Simona Renčíková /Haniska/ ohlasujú sa 2. X. 

Na budúci týždeň, budeme mať zbierku na potreby našich kostolov. 

 

Poriadok bohoslužieb po 28. Nedeli v CO 

od 10.10. do 16.10.2022 

Pondelok 

10.10.  
féria 

7:00 Kláštor ⴕStanislav Zboray 

18:00 Bočiar ⴕŠtefan Majný 

Utorok 

11.10. 
féria 7:00 Haniska     ⴕŠtefan Sabo 

Streda 

12.10. 
féria 

17:00 Sokoľany ⴕLadislav Výrostko 

18:00 Haniska 
ⴕŠtefan a Oľga 

Sedlákovi 

Štvrtok 

13.10. 
féria 7:00 Kláštor ⴕRegina Dudášová 

Piatok 

14.10. 
féria 

18:00 Sokoľany   
ⴕFrantišek, Agnesa, 

Milan 

18:00 Haniska 
ⴕImrich a Margita 

Juhásovi 

Sobota 

15.10. 

Sv. Terézie 

od Ježiša, 

panny a uč. 

Cirkvi 

7:00 Haniska   ⴕAnna Buchláková 

7:45 Sokoľany   ⴕMária Matisová 

   

Nedeľa 

16.10.  

29. Nedeľa v 

CO 

7:30 Haniska ⴕHelena Takáčová 

8:45 Sokoľany   ⴕMargita Ondová 

8:45 Bočiar 
ⴕTerézia a 

František Spišákovi 

10:00 Haniska 
ⴕAnastázia a 

Rudolf 


