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26. nedeľa v Cezročnom období 
  

Prvé čítanie: Čože, žiarliš za mňa? Kiež by všetok ľud prorokoval!  
                                                                                                 (Nm 11, 25-29)                                                                                                                                              
Žalm: Rozhodnutia Pánove sú správne, potešujú srdce.     
                                                                                  (Ž 19, 8. 10. 12-13. 14) 

Druhé čítanie: Mzda, ktorú ste zadržali robotníkom, kričí. A krik 
žencov došiel k sluchu Pána Zástupov.                                   (Jak 5, 1-6)                                                                                                      

Evanjelium: Kto nie je proti nám, je za nás; ak by ťa zvádzala na hriech 
tvoja ruka, odtni ju! ( Mk 9, 38-43. 45. 47-48)                                                                   
*****************************************************************  

 

Kto nie je proti nám, je za nás. 
 

    Minulú nedeľu sme rozprávali o tom, ako má človek rád pochvalu, 

ako mu záleží, aby dosahoval čo najväčšie úspechy v škole, v práci a 

v osobnom živote. Žijú medzi nami ľudia, ktorí si doslova držia 

„monopol“ na svoje vedomosti a schopnosti. Iste ste sa stretli             

s človekom, ktorý vám nechcel dať recept na koláč, na prípravu 

stavebnej hmoty alebo farbiva. Títo ľudia nestrpia, aby aj iní 

dokázali to, čo oni. 

     Apoštoli tiež chceli mať výsadné práva na Ježiša a na dary, ktoré 

im zveril. Preto nestrpeli, ak sa na ich Učiteľa tlačili zástupy, keď sa 

mu pod nohami motali malé deti, a keď niekto v Ježišovom mene 

robil to, čo oni. Konkrétny prípad nám opisuje dnešné evanjelium. 

Niekto v Ježišovom mene vyháňal zlých duchov. Apoštoli ho 

nepoznali, ani sa o neho bližšie nezaujímali, ale bránili mu v tom. 

Ježišovi to za všetkých apoštolov povedal Ján. Ten Ján, ktorého mal 

najradšej, a ktorý sa raz mal postarať o jeho matku. 

     Učeníci žili v mylnej predstave, že pre Ježiša urobili všetko. Veď 

sa zriekli tepla domova, vlastnej rodiny a vybrali sa úplne do 

neznáma, aby počuli Ježišov hlas a videli jeho zázraky. A zrazu 

zistia, že oni nemajú „monopol“ na vyháňanie diablov, uzdravovanie 

a ohlasovanie Božieho kráľovstva. Zistia, že iní ich môžu nahradiť,   

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


a preto sa pýtajú: Ak to pôjde takto ďalej, čo budeme znamenať my? 

Ježiš sa zastal neznámeho muža a povedal im: Nebráňte mu! Lebo 

nik, kto robí divy v mojom mene, nemôže tak ľahko zle hovoriť o 

mne. Veď kto nie je proti nám, je za nás. Ježiš si jasne praje, aby tí, 

ktorí chcú byť jeho učeníkmi, mali široké srdce, aby doň prijali 

každého, kto spája boj proti zlu s jeho menom. 

Dnes ľahko skĺzneme ku kritike Cirkvi a myslíme si, že sme 

„biskupskejší od biskupa“ a „pápežskejší od pápeža“. Kritizujeme 

liturgiu, spevy, vstávanie a sedenie počas svätej omše a myslíme si, 

že my by sme to urobili lepšie a krajšie. Pritom neuznávame, že 

slovo pápeža či biskupa je slovo Krista. Často ponižujeme aj 

oddelených bratov a máme rozličné komentáre k ich viere. Čo nám 

však Ježiš hovorí? Nebráňte im! Lebo nik, kto robí divy v mojom 

mene, nemôže tak ľahko zle hovoriť o mne. Veď kto nie je proti 

nám, je za nás. Tu teda nebezpečenstvo nehrozí. Ale hrozí tam, kde 

sa ktosi k Pánovi tlačí a pritom je plný diabolstva a neprajnej 

žiarlivosti. Necítim sa aj ja vinný? Nežiarlim na ľudí z nášho 

cirkevného spoločenstva? 

     V Írsku žil lekár, ktorý mal vo zvyku povedať pacientom, keď ich 

ošetroval, aby sa nepozerali na svoje rany, ale na lekára. Radil im, že 

budú mať väčšiu istotu počas zákroku, keď sa nesústredia na seba. 

     Aj my, pozrime dnes s dôverou na Ježiša a uvedomme si, ako 

veľmi neznáša závisť a vyvyšovanie sa nad iných. Pamätajme aj v 

tomto týždni na to a usilujme sa spolu s tými, ktorí sa akýmkoľvek 

spôsobom hlásia ku Kristovi, vydávať o ňom svedectvo. Zjednoťme 

sa v našich spoločenstvách, aby sme spoločne s Pánom bojovali proti 

zlu a vyháňali diabolstvá.                                            www.trojica.sk 
 

Spovedanie pred prvým piatkom:   
 

Haniska:  streda od 9:00 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.    

 

Pozývame na odpustovú slávnosť do Sokoľan ku cti Ružencovej  

P. Márie. Svätú omšu bude celebrovať Mgr. Marcel Puškáš, 

farár v Čani. 



Poriadok bohoslužieb po 27. Nedeli v CO 

od 08.10. do 14.10. 2018 

Pondelok 
féria 

7:00 Kláštor 
Marian a Eva 

Majorošovi

8.10. 18:00 Bočiar †Ružena Sabová 

Utorok 
Sv. Dionýza, 

biskupa a 

spoločníkov, 

muč.  

7:00 Haniska  Vincent Varga ml.
9.10. 

Streda 
féria 

17:00 Sokoľany Juraj Potemra

10.10. 18:00 Haniska †Mária Palenčárová 

Štvrtok 
féria - 

rekolekcie, 

pozývame na 

sv. omšu 

 7:00      Kláštor     Za ZIP Mikuláša 

11.10. 18:00 Haniska †Štefan a Veronika 

Piatok 
féria - za 

účasti deti 

17:00 Sokoľany 
Za ZIP rod. 

Haluškovej 

12.10. 18:00 Haniska 
Margita a Jozef 

Kačmaríkovi

Sobota Panny Márie v 

sobotu 

14:30 Haniska Za novomanželov 

13.10. 16:00 Sokoľany Za novomanželov  

     

28. Nedeľa  v 

CO 

7:30 Haniska Terézia a Ondrej

Nedeľa  8:45 Sokoľany 
Poďakovanie Pavla za 

80 r. života 

14.10. 8:45 Bočiar 
Pavol a Alžbeta 

Majniovi

  10:00 Haniska   Štefan Varga             
 

Sviatosť manželstva chcú prijať: 

Mgr. Ján Melník /Veľká Lomnica/ a Mgr. Gabriela Stašáková 

/Haniska/ ohlasujú sa 3x. 

Peter Spišák /Sokoľany/ a Stanislava Choborová  /Košice/  ohlasujú 

sa 3x. 

Maroš Pálfy /Košice/ a Gabriela Zajacová /Sokoľany/ ohlasujú sa 

1.x. 
 



Poriadok bohoslužieb po 26. Nedeli v CO 

od 1.10. do 7.10. 2018 

Pondelok Sv. Terézie z 

Lisieux, panny 

a uč. Cirkvi 

7:00 Kláštor Štefan a Alžbeta

1.10. 18:00 Bočiar Za ružencové spol. 

Utorok Sv. anjelov 

strážcov 

7:00 Haniska 
 Michal a Mária 

Džubarovi

2.10. 18:00 Sokoľany †František Matis 

Streda 
féria 18:00 Haniska 

Za ZIP Heleny a jej 

deti 3.10. 

Štvrtok Sv. Františka 

Assiského 
 7:00      Kláštor     

Andrej a Mária 

Palenčárovi4.10. 

Piatok Sv. Faustiny, 

panny, 1. piatok 

mesiaca 

18:00 Sokoľany Za ružencové spol. 

5.10. 18:00 Haniska Za ružencové spol. 

Sobota 
Panny Márie v 

sobotu 

7:00 Sokoľany †Jozef Kerekeš, 1. výr.  

 
14:30 Haniska Za novomanželov  

6.10. 16:00 Haniska Za novomanželov  

     

27. Nedeľa  v 

CO 

7:30 Haniska 
Za ZIP Alžbety 

Horváthovej 

Nedeľa  10:30 Sokoľany 
Odpust - Za 

požehnanie farnosti 

7.10. 8:45 Bočiar 
František a Terézia 

Spišákovi

  10:00 Haniska 
  František, Mária  a 

rodičia           
 

Sviatosť manželstva chcú prijať: 
Stanislav Karaffa /Kechnec/ a Nikola Palenčárová /Haniska/ ohlasujú sa 

3x. 

Mgr. Ján Melník /Veľká Lomnica/ a Mgr. Gabriela Stašáková 

/Haniska/ ohlasujú sa 2x. 

Peter Spišák /Sokoľany/ a Stanislava Choborová  /Košice/  ohlasujú 

sa 2x. 
 

Pozývame prvoprijímajúcich na stretnutie v utorok 2.10.              

v Sokoľanoch a 5. 10. v Haniske. 
 

Poklona Sviatosti oltárnej bude v piatok v Haniske                          

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


