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9. nedeľa v cezročnom období 

 

Prvé čítanie: Keď príde cudzinec, ty ho vypočuješ.                      (1 Kr 8, 41-43)                                                                                                                                                                             
Žalm:  Budú sa ti klaňať, Pane, všetky národy zeme.                       (Ž 117, 1. 2)                                                                                                                                 
Druhé čítanie: Keby som sa ešte chcel páčiť ľuďom, nebol by som 
Kristovým služobníkom.                                                                          (Gal 1, 1-2. 6-10)                                                                                                                                                                                                   
Evanjelium: Takú vieru som nenašiel ani v Izraeli!                           (Lk 7, 1-10)                                                                                                              
************************************************************* 

 

Viera. 
 

       Aj v dnešnom evanjeliu sme počuli o podobnej viere. „Hovorím vám: 
Takú vieru som nenašiel ani v Izraeli!“ (Lk 7,10) Tieto slova Ježiš vyriekol 
na adresu stotníka. Kto bol tento stotník, ktorého vieru Ježiš takto 
vyzdvihol? Stotník bol v tej dobe veliteľ skupiny asi so sto vojakmi               
v rímskej armáde. Keďže bol rímskym vojakom, a chcel mať úspech, musel 
byť tvrdej povahy a jeho vystupovanie muselo byť rázne a autoritatívne. 
Mal vysoké postavenie v meste, ako veliteľ vojska. Bol pohanom, ale vedel 
byť tiež dobrosrdečný a vďačný. Vďaka svojmu vplyvnému postaveniu 
pomohol postaviť židom synagógu, hoci sám bol neveriaci. A čo viac, 
dokáže sa pokoriť a prosiť Ježiša o pomoc pre svojho sluhu, ktorý je chorý. 
Stotník oroduje za sluhu, ktorý v tých časoch nemal žiadne práva. Pán 
mohol so svojím sluhom urobiť, čo chcel. On ho mal veľmi rád a tak 
neváha, potláča vážnosť svojho postavenia a posiela za Ježišom poslov        
s prosbou o pomoc. Vznešený Riman prosí žida. A Ježiš ide. Keď sa priblížil 
k stotníkovmu domu, znova stotník posiela posla s odkazom, aby nešiel     
k nemu domov, stačí keď uzdraví jeho sluhu tak akosi 'na diaľku'. Mohli by 
sme povedať: „Aká opovážlivosť od stotníka. Niečo si prosí od Ježiša,          
a pritom mu ani nedovolí vstúpiť do jeho domu a čo viac, ani sa 
neobťažuje stretnúť sa s ním osobne.” Lenže ak sa na to pozrieme lepšie, 
nie je to zo strany stotníka opovážlivosť. Skôr naopak, je tu cítiť ohromnú 
dávku pokory a silnú vieru. Veď on 'vznešený rímsky občan' si priznal, že je 
nehodný toho, aby mohol Ježiš, hoci bol iba žid, vstúpiť do jeho domu. A 
už vôbec sa nechce vo svojej biede stretnúť s Ježišom. Tu vidno, akú veľkú 
úctu má voči Ježišovi. To sa tiež dotýka aj jeho viery. Pohan - neveriaci 
človek, uznáva Ježiša ako veľkého proroka, svätca, syna Božieho, a verí, že 

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


stačí, aby Ježiš chcel a jeho sluha bude zasa uzdravený. A ako je to s našou 
vierou - je naozaj taká pevná ako si to myslíme? Alebo veríme iba vtedy, 
keď sa to hodí, keď je nám to príjemné? Kto je stotníkom“ v našom živote? 
Sú to peniaze? Kariéra? Postavenie? Na mori dnešného sveta je množstvo 
búrok. A iba taká loď bezpečne obstojí, ktorá ma skúseného kapitána. No 
to však nie je všetko, je potrebné ešte jedno: dôvera, viera prejavená 
stotníkom. Preto so srdcom plným viery spoločne povedzme stotníkovi“ 
svojho života: „Pane nie som hodný, aby si vošiel pod moju strechu, ale 
povedz iba slovo a duša mi ozdravie.“ (Lk 7,6). Amen. www.evanjelizacia.eu 
 

Osemsmerovka 

 
Legenda: ATÓM, BANÁNY, BARDEJOV, BLESK, BOLESŤ, BRÓM, 

CENTRUM, CIEĽ, CMAR, ČESŤ, DVOR, EFEZ, ENTITA, ETANOL, 

FARBA, FILM, HNEV, HRACH, CHLIEB, IHLA, KALERÁB, 

KANCELÁRIA, KLAS, KOMNATA, KOSŤ, KROJ, KRUH, LÁSKAVOSŤ, 

ĽÚTOSŤ, MASŤ, MYDLO, OBLAK, OBUV, OVOS, PAVILÓN, PLÁŽ, 

ROMÁN, RYBÁR, RYŽA, SĽUBY, SODOMA, STROJ, ÚČET, ÚVER, 

VLAK, ŽIAK, ŽIAĽ. Tajničku osemsmerovky tvorí 34 nevyškrtaných čísel. 

 

Spovedanie pred prvým piatkom:     
 

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

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

Sokoľany:   utorok  od 9:00 do 10:30 a od 16:30 do 18:00 h 

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

v piatok od 11:00 

Bočiar:  pondelok od 17:00 do 18:00 h.    

http://www.evanjelizacia.eu/


Poriadok bohoslužieb po  10. Nedeli v CO 

od 6.6. do 12.6. 2016 
 

Pondelok 
Sv. Norberta, 

biskupa  

7:00 Kláštor 
Za zosnulých z rod. 

Štofovej 

6.6. 18:00 Bočiar 
†Imrich, Helena, 

Imrich 

Utorok 
féria 7:00 Haniska  Ľuboš Čarný

7.6. 

Streda 
féria 

19:00 Sokoľany  Helena Semanová

8.6. 18:00 Haniska Mikuláš Kováč

Štvrtok 
féria  7:00      Kláštor     

Za zosnulých z rod. 

Mikovej 9.6. 

Piatok 
féria - detská 

18:00 Sokoľany 
Stanislav 

Beluščák

10.6. 18:00 Haniska František Petrilla

Sobota Sv. 

Barnabáša, 

apoštola 

7:00 Haniska 
Za ZIP Františka 

Majoroša 11.6. 

     

11. Nedeľa 

CO  

7:30 Haniska Anna Vattaiová

Nedeľa  8:45 Sokoľany Imrich Seman ml.

12.6.    8:45 Bočiar 
Mária a Ondrej 

Beliovi

  10:00 Haniska   Vincent Mikloš             
 

Sviatosť manželstva chcú prijať: 
Lukáš Macák /Myslava/ a MUDr. Jana Majorošová /Haniska/ ohlasujú 

sa 2.x 

 

Vo štvrtok 9. 6. budeme mať v Haniske celodennú poklonu  Sviatosti 

Oltárnej od 8:00h. 

 

 



Poriadok bohoslužieb po  9. Nedeli v CO 

od 30.5. do 5.6. 2016 
 

Pondelo

k 
féria 

7:00 Kláštor 
Poďak. Tomáša za 93 

r. života 

30.5. 18:00 Bočiar 
Za ružencové 

spoločenstvo 

Utorok 
féria 

7:00 Haniska 
Za ZIP Františka 

Majoroša  

31.5. 18:00 Sokoľany †Imrich Lacko 

Streda 
féria 18:00 Haniska †Alžbeta Ridarčíková  

1.6. 

Štvrtok 
féria  7:00      Kláštor     František Varga

2.6. 

Piatok 
Najsvätejšieh

o Srdca 

Ježišovho, 

slávnosť 

18:00 Sokoľany 
Za ružencové 

spoločenstvo 

3.6. 18:00 Haniska 
Za ružencové 

spoločenstvo 

Sobota Nepoškvrnen

ého Srdca 

Panny Márie 

7:00 Haniska Alžbeta Vattaiová

4.6. 7:45 Sokoľany 
†Štefan a Katarína 

Piroškovi 

     

10. Nedeľa 

CO  

7:30 Haniska 
František,Tomáš,Alž

beta Kundrák.

Nedeľa  8:45 Sokoľany 
Za ZIP rod. 

Beregszasziovej 

5.6.    8:45 Bočiar 
Ondrej , Mária, 

Štefan

  10:00 Haniska 
 Poďakovanie Heleny 

za 50 r. života              
 

Sviatosť manželstva chcú prijať: 
Lukáš Macák /Myslava/ a MUDr. Jana Majorošová /Haniska/ ohlasujú sa 

1.x 
 

Na kostol v Sokoľanoch ste darovali z pohrebu Agnesy Hricovej 107.-€     
a Jána Kniznera 53.-€. 
 

Poklona Sviatosti oltárnej bude v piatok v Haniske a  v Sokoľanoch od 

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


