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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)                                                                   
*****************************************************************  

 

Božie kráľovstvo 

     Každý z nás túži byť šťastný, túži po pokoji a radosti. Aj ľudia, 

ktorí počúvali Ježiša túžili byť šťastní a svoje šťastie videli v Božom 

kráľovstve, v kráľovstve, v ktorom vládne Boh. Vidím aj ja svoje 

šťastie v kráľovstve Boha? A ak nie, tak prečo? Možno preto, že som 

v úvodzovkách šťastný. Možno v mojom srdci nevládne Boh, možno 

v ňom vládne túžba po majetku, možno v ňom vládne nenávisť  

a neodpustenie. 

     Pomôžme si ešte jednou myšlienkou z písma. Apoštol Pavol  

v liste Rimanom nás upozorňuje: „Božie kráľovstvo nie je jedlo  

a nápoj, ale spravodlivosť, pokoj a radosť v Duchu Svätom“ (Rim 

14,17). Spravodlivými sa stávame vtedy, keď konáme to čo chce 

Boh, vtedy vo svojom srdci nachádzame pokoj a radosť. No ak  

v našom živote vládne Boh iba nedeľnej svätej omše, nemôžeme 

dobre vedieť, ako a čo máme v udalostiach dňa robiť tak, aby to bolo 

v súlade s Božou vôľou. Raniero Cantalamessa hovorí, že život 

milosti sa v nás uskutočňuje v troch etapách. Prvou etapou je 

sviatostný život. To znamená, že Ježiš prichádza do môjho srdca  

vo sviatosti Eucharistie. Aby milosť Božia bola vo mne plne účinná, 

musí nasledovať etapa kontemplatívna to znamená každodennú 

modlitbu, stíšenie sa, adoráciu a počúvanie Ježiša prítomného  

v mojom srdci. Milosť Božia začína v tejto etape kraľovať nad našim 

životom, problémami a starosťami. Menia sa naše postoje, túžby  

a city v súlade s božím zámerom, Boh lieči naše zranenia. Treťou 

etapou je etapa skutkov. Obnovený Božím Duchom svojim životom 
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uskutočňujeme v sebe samých i vo vzájomných vzťahoch Božie 

kráľovstvo. Koľko priestoru dávame vo svojom srdci Božiemu 

kráľovstvu? Ježiš, Kráľ, nechce len časť môjho srdca, chce srdce 

celé. Ježiš chce vládnuť aj v našich problémoch, koľkokrát sa 

trápime, ale neprosíme Ježiša, aby nám pomohol. Často naše 

utrpenia, každodenné starosti prežívame bez Ježiša. Ježiš je živý 

Boh. Chce vládnuť nad celým tvojim srdcom, nad celým tvojim 

životom. Ježiš chce vládnuť nad tvojimi hriechmi. Nemôžeš dať 

Ježišovi len nedeľnú svätú omšu a dosť. Ježiš ti dáva celý svoj život, 

celú svoju moc, každý deň a každú sekundu tvojho života, dovoľ, 

aby usporiadal tvoje záležitosti. Duch Svätý, ktorého Kristus poslal 

do našich sŕdc chce akoby prekvasiť celé naše vnútro, aby sa stalo 

novou kvalitou. V Duchu Svätom sme sa stali Božími deťmi, Duch 

Svätý nás pretvára na Boží synov a dcéry.                (www.vincentini.sk) 

 

Na voľnú chvíľu  

 
 

 



 

 

 

Poriadok bohoslužieb po 17. nedeli v CO 

od 27.7. do 2.8. 2020 

     
Pondelok 

27.7. 

Sv. Gorazda 

a 

spoločníkov 

7:00 Kláštor 
Imrich,Kristína,Ľuboš, 

Roman

18:00 Bočiar †Imrich Čonka 

Utorok 
Sv. Marty 7:00 Haniska  Ján Tóth

28.7. 

Streda 

29.7. 
féria 

17:00 Sokoľany Terézia Švarcová

18:00 Haniska †Jozef Vaňo 

Štvrtok 

30.7. 

Bl. Zdenky 

Cecílie 

Schelingovej

, p. a m. 

7:00 Kláštor     Ladislav Vaňo

19:00 Haniska Adorácia 

Piatok 

31.7. 

Sv. Ignáca z 

Loyoly, 

kňaza 

18:00 Sokoľany Ivan Suško, 1. výr.

18:00 Haniska František Talpáš

Sobota 

1.8. 

Sv. Alfonza 

Máriu de 

Liguori, 

bisk. a uč. C. 

7:00 Haniska Mariena

7:45 Sokoľany 
Poďakovanie  

za 50 r. manželstva 

    

Nedeľa  

2.8. 

  

18. Nedeľa v 

CO 

7:30 Haniska Regina Oravcová

8:45 Sokoľany 
Poďakovanie Márie  

za 98 r. života 

8:45 Bočiar 
Za požehnanie našej 

farnosti 

10:00 Haniska 
Imrich a Mária 

Oravcovi

    
 

Sviatosť manželstva chcú prijať: 

Mgr. Peter Timko /Haniska/ a Mgr. Mária Židová /Haniska/ ohlas. sa 1x  

 

 

 

 

 



 

Poriadok bohoslužieb po 16. nedeli v CO 

od 20.7. do 26.7. 2020 

     

Pondelok 

20.7. 
féria 

7:00 Kláštor 
Poďakovanie Márie  

za 90 r. života 

18:00 Bočiar † František a Terézia 

Utorok 
féria 7:00 Haniska  Mária Majorošová

21.7. 

Streda Sv. Márie 

Magdalény, 

sviatok 

17:00 Sokoľany František Varga

22.7. 18:00 Haniska † Mária Vaňová 

Štvrtok Sv. Brigity, 

rehoľníčky, 

patrónky Eu, 

sviatok 

7:00 Kláštor     
Agnesa Sopková,  

1. výr.23.7. 

Piatok 
féria  

18:00 Sokoľany 
Pavel Majoroš,  

1. výr.

24.7. 18:00 Haniska Imrich Mikloš

Sobota Sv. Jakuba, 

apoštola, 

sviatok  
7:00 Haniska 

František  

a Helena 25.7. 

    

Nedeľa  

26.7. 

  

17. Nedeľa v 

CO 

7:30 Haniska Ondrej Sedlák

8:45 Sokoľany 
† František Varga, 

Juhás 

8:45 Bočiar 
Za ZP a dary Ducha 

pre birmovancov 

10:00 Haniska 
Alžbeta a Pavol 

Miklošovi

 


