
Číslo  30, 31                           23. júl                         Dvojtýždenník 

Založené v roku 2002   ročník 16         www.haniska.rimkat.sk 
 

16. nedeľa v Cezročnom období 
 

Prvé čítanie: Po hriechu dávaš príležitosť na pokánie.   (Múd 12, 13. 16-19)                                                                                                                                              

Žalm: Ty, Pane, si dobrý, veľmi láskavý.               (Ž 86, 5-6. 9-10. 15-16a) 

Druhé čítanie: Duch sa prihovára za nás nevysloviteľnými vzdychmi. 
                                                                                                  (Rim 8, 26-27)                                                                                                      

Evanjelium: Nechajte oboje rásť až do žatvy.                      (Mt 13, 24-43)                                                                         
*****************************************************************  

 

Nechajte oboje rásť až do žatvy.. 
 

Veľmi často môžeme na 

televíznej obrazovke sledovať 

filmy, kde sa rozpráva o 

krádežiach, lúpežiach a 

vraždách. Samozrejme, že tieto 

veci sú iba nafilmované, ale aj 

tak sa nám pri ich pozeraní búri 

celé vnútro. O čo horšie je, keď 

sa takéto násilnosti dejú v 

skutočnosti. Vtedy mnohých ľudí napadne otázka: Ak Boh naozaj 

existuje, ako je to možné, že čosi také dopustí? Prečo nevykántri zo 

sveta zlo, aby už neboli vojny, zločiny, a aby na zemi zavládol 

pokoj? Tento návrh je iste dobrý, ale ako sami vidíte, on to nerobí. 

Preto nás možno napadne myšlienka, či sa Boh napokon aj neteší zo 

zla. Určite nie! Boh svojou podstatou je proti zlu, Boh a zlo sa 

neznášajú, ako sa neznáša voda a oheň. Prečo ho teda Boh nezničí? 

     Odpoveď nám dáva Sväté písmo. 

Pán necháva vedľa seba rásť dobro aj zlo, pretože človeka obdaril 

slobodou. Môže si slobodne voliť medzi dobrom a zlom. Lebo keby 

vyničil zlo, človek by už nemal na výber. Bol by donútený konať 

dobro a stratil by slobodu. Pozrite na hviezdy, ktoré poslúchajú 

Božie zákony na tisícinu sekundy, ale nikto nepovie, že sú dobré a 

poslušné, lebo nemajú na výber poslúchnuť či neposlúchnuť Boha. 

Človek má na výber a Boh mu dáva slobodu, aj keď sa rozhodne 

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


proti nemu. Ak by vyhubil zlo, vyhubil by aj slobodného človeka. A 

práve na plnení alebo neplnení Božích zákonov vidno dobrotu alebo 

zlobu človeka. 

     Ďalšia odpoveď, prečo Boh nevykántri zlo, je v tom, že dobrý a 

zlý človek sa ťažko rozoznajú. V podobenstve hospodár hovorí, že 

neslobodno vytrhať kúkoľ, aby sa pri jeho zbieraní nevytrhla aj 

pšenica. Dokiaľ je mladou plodinou, ťažko ju rozoznať od kúkoľa. 

Tak je tomu aj s človekom. O niektorom sa ľudia nazdávajú, že je 

zlý, bezbožný, ale kto vidí do jeho srdca? Možno je v ňom 

zakorenená viera v Boha, láska, utrpenie, trpezlivosť... Kto to vie? 

Preto nie je jednoduché rozdeliť ľudí na dobrých a zlých. Aj my 

sami len veľmi ťažko môžeme povedať, kam patríme, či medzi 

dobrých alebo zlých. Preto Ježiš povedal, aby sme nikoho nesúdili. 

     Napokon aj preto Boh nezničí zlo, lebo chce počkať do žatvy. 

Žatva je koniec života človeka, ale aj existencie sveta. Boh dáva 

každému z nás možnosť sa polepšiť. V prírode čosi také nie je 

možné. Z kúkoľa nikdy nebude pšenica, ale v ľudskom živote je 

zmena vždy možná. Keby sa však kúkoľ vytrhal, už by bol so zlým 

človekom navždy koniec. Pán to nechce urobiť, ale čaká na jeho 

obrátenie a polepšenie. 

          Preto Boh nechce vyhubiť zlého človeka, lebo čaká až do 

žatvy, kedy sa dá dobre rozoznať pšenica od kúkoľa. Potom už niet 

pochybností a nič sa nedá zmeniť. Kúkoľ sa hodí na oheň, aby sa 

spálil a dobro bude povýšené k večnému víťazstvu. Až na konci 

sveta nastane víťazstvo dobra, ktoré už bude všeobecné, definitívne a 

slávne. Tak rozhodol nebeský Otec. 

     Žime tak, aby sme boli dobrou pšenicou, ktorá prinesie bohatú 

úrodu. Boh nám dáva na to aj celý budúci týždeň.         www.trojica.sk 
 

Spovedanie pred prvým piatkom:   

 

Haniska:  streda od 09:00 do 10:00 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 09:00 do 10:00 a od 16:30 do 18:00 h 

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

v piatok od 11:00 h. 

Bočiar: pondelok od 17:00 do 18:00 h.    
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Poriadok bohoslužieb po 17. Nedeli v CO 

od 31.07. do 06.08. 2017 

 

Pondelok Sv. Ignáca z 

Loyoly, 

kňaza 

7:00 Kláštor 
† Veronika 

Kundráková

31.7. 18:00 Bočiar 
Za ružencové 

spoločenstvo 

Utorok 
Sv. Alfonza 

Máriu de 

Liguori, 

bisk. a uč. 

Cir. 

7:00 Haniska † Pavol, Mária a Pavol

1.8. 18:00 Sokoľany 
Poďakovanie Márie za 

95. r. života 

Streda 
féria 18:00 Haniska † Štefan a Alžbeta  

2.8. 

Štvrtok 
féria  7:00      Kláštor     † Zita Zeherová

3.8. 

Piatok Sv. Jána 

Máriu 

Vianeya, 

kňaza 

18:00 Sokoľany 
Za ružencové 

spoločenstvo 

4.8. 18:00 Haniska 
Za ružencové 

spoločenstvo 

Sobota Panny 

Márie v 

sobotu 

7:00 Haniska 
† Alžbeta, Juraj, 

Alžbeta  Vattaiovi

5.8. 7:45 Sokoľany 
†Juraj, Alžbeta, Imrich, 

Michal, Margita 

     

Premenenie 

Pána  

7:30 Haniska 
†Štefan, Helena, 

Ondrej, Mária

Nedeľa  8:45 Sokoľany 
† Anna a Štefan 

Semanovi

6.8. 8:45 Bočiar 
Poďakovanie za 40 r. 

manželstva 

  10:00 Haniska 
Poďakovanie Agnesy 

za 70 r. života   

 

Poklona Sviatosti oltárnej bude v piatok v Haniske a                    

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



Poriadok bohoslužieb po 16. Nedeli v CO 

od 24.07. do 30.07. 2017 

 

Pondelok 

féria 

7:00 Kláštor † Štefan Majoroš

24.7. 18:00 Bočiar † Emil, Ľubka, Emil 

Utorok Sv. Jakuba, 

apoštola, 

sviatok 
7:00 Haniska † Mária Džubárová

25.7. 

Streda 
Sv. 

Joachima a 

Anny, 

rodičov 

Panny 

Márie 

17:00 Sokoľany † František Varga

26.7. 18:00 Haniska † Ladislav Mikloš 

Štvrtok Sv. 

Gorazda a 

spoločníkov 
 7:00      Kláštor     † Ján a Margita Vaňovi

27.7. 

Piatok 

féria   

18:00 Sokoľany 
† Helena Semanová r. 

Tóthová

28.7. 18:00 Haniska † Ján Vaňo, 1. výr.

Sobota Sv. Marty, 

spomienka 
7:00 Haniska 

† Imrich Majoroš, 

1.výr.29.7. 

     

17. Nedeľa 

v CO  

7:30 Haniska Za ZIP Evy 

Nedeľa  8:45 Sokoľany 
† Štefan, Mária, 

Štefan, Anna, Ján

30.7. 8:45 Bočiar † Helena Bucková

  10:00 Haniska  † Štefan Zöldy            

 

Zbierka na kostol činila: Haniska - 429.-€;  Sokoľany - 232.-€; 

Bočiar - 140.-€; 


