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6. nedeľa v Cezročnom období. 
 

Prvé čítanie: Boh nikomu nekáže konať bezbožne.  (Sir 15, 16-21)                                                                                                                                              
Žalm: Blažení tí, čo kráčajú podľa zákona Pánovho.       
                                                                    (Ž 119, 1-2. 4-5. 17-18. 33-34) 
Druhé čítanie: Boh pred vekmi určil múdrosť nám na slávu.   
                                                                                         (1 Kor 2, 6-10)                                                                                                      
Evanjelium: Otcom bolo povedané, no ja vám hovorím.    
                                                                                             (Mt 5, 17-37)                                                                   
*****************************************************************  
 

Zákon a sloboda. 
 

    My ľudia si často prispôsobujeme význam slov podľa toho, ako 

nám to vyhovuje. Z toho prichádzajú mnohé nedorozumenia, 

šarvátky a chaos. Stačí sa pozrieť, ako si v osobnom i spoločenskom 

živote prispôsobujeme slovíčko sloboda. Taká najkratšia definícia 

slobody je: “Sloboda chápaná ako neprítomnosť donucovania”,  z 

ktorej jasne vidieť, že to má ďaleko od “robiť si, čo chcem”. 

Pokulháva aj definícia, ktorú nám vtláčali do hláv učitelia: “Sloboda 

človeka končí tam, kde začína sloboda druhého.” Potom sa deje to, 

že kresťania sú donútení žiť spôsobom, ktorí si v slobode definoval 

liberálny svet: “Moja sloboda kresťana končí tam, kde začína 

sloboda socialistov a liberálov z Európskeho či Slovenského 

parlamentu”. Teda sloboda je ďaleko od svojvôle - anarchie. 

“Sloboda znamená možnosť rozhodnúť sa a to ma robí 

zodpovedným za následky môjho rozhodnutia.” Teda socialisti a 

liberáli svojimi zvlášť etickými rozhodnutiami v parlamente oberajú 

človeka o možnosť rozhodnutia, a tak aj o slobodu a vzápätí i 

zodpovednosť. 

 

Ježiš sa svojim krajanom mohol zdať ako nejaký anarchista, ktorý 

popiera tradície a Zákon. Sú v pomykove nad jeho slobodou, v ktorej 
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dáva do poriadku nánosy noriem, ktoré boli pripísané Mojžišovi. 

Robí to mocou Ducha a znovu interpretovaním Tóry. 

Neprispôsobuje si Zákon, nemanipuluje s ním, ale odhaľuje pravý 

význam Božieho slova daného pre človeka. Celý jeho prejav na 

vrchu sleduje jediný cieľ: znovu navrátiť človeku pravdu uloženú      

v Zákone. Jeho slová: “Nemyslite si, že som prišiel zrušiť Zákon 

alebo Prorokov; neprišiel som ich zrušiť, ale naplniť.”, pripomínajú 

Izraelskému národu, že Boh dáva Zákon nie preto, aby nad ním 

panoval. Dáva ho preto, aby človeku zjavil pravdu, v ktorej človek 

môže neustále rásť a stávať sa človekom. 

 

Pôstne obdobie nás pozýva prekonať vzdialenosť medzi tým, v čo 

veríme a tým, čo každodenne žijeme. Totiž v živote kresťana sa 

môže vytvoriť vákuum medzi každodenným životom a našou 

pravidelnou návštevou chrámu. V učení Krista sa nachádza práve 

toto pozvanie k jednote medzi životom a vierou. Pre neho nestačí 

zachovávanie zákonov, ktoré dala autorita. Kresťan má byť verný 

svojmu svedomiu a Božiemu slovu. Doslovne hovorí: „Ak vaša 

spravodlivosť nebude väčšia ako spravodlivosť zákonníkov a 

farizejov, nevojdete do nebeského kráľovstva.” Hneď predstavuje aj 

príklad, kde sa môže prejaviť náš minimalizmus - voči prikázaniu 

Nezabiješ. 

 

V živote kresťana nestačí neporušiť základné princípy spravodlivosti 

a pravdy. Nestačí, že som nezabil alebo neukradol. Pán pozýva         

k tomu, aby sme mali široké srdce, dobroprajné a bezhraničné, ktoré 

vie lietať a plné nadšenia či obdivu. Princíp lásky nesmie nikdy 

skončiť, musí sa stať základom pre život v spravodlivosti a v pravde. 

Toto je ten pravý čas pre znovu-a-znovu učenie sa tejto hlbokej a 

ťažkej výzvy, aby sme sa stávali stále plnšími nasledovníkmi Krista. 

Je to škola opravdivého prebývania v Kristovej blízkosti. Toto 

putovanie nikdy neskončí, pretože nikdy nebudeme dokonalí            

v prežívaní lásky, ako nám to on sám predstavil.          Zdroj: internet        

 

„Život je trocha času, ktorý bol daný našej slobode, 

aby sme sa naučili milovať a tak sa pripraviť na 

stretnutie s večnou láskou.“    

Abbé Pierre 
 



Poriadok bohoslužieb po 7. Nedeli v CO 

od 24.2. do 1.3. 2020 

Pondelok 
féria 

7:00 Kláštor 
Bystrik a Ondrej 

Nigutovi

24.2. 18:00 Bočiar † Ondrej 

Utorok 
féria 7:00 Haniska  Agnesa Sopková

25.2. 

  

Popolcová 

streda 

7:00 Haniska 
†Imrich a Mária 

Oravcovi 

Streda 17:00 Bočiar 
†Emil, Regina, Emil, 

Ľubka 

26.2. 18:00 Sokoľany † Pavel Majoroš 

  18:00 Haniska 

Poďakovanie 

Jaroslava za 60 r. 

života 

Štvrtok 
féria  7:00      Kláštor     František Sabo

27.2. 

Piatok 

féria - detská 

18:00 Sokoľany Jozef Kerekeš

28.2. 18:00 Haniska 
Štefan a Helena 

Sabovi

Sobota 
féria 7:00 Haniska František Talpaš

29.2. 

     

1. Pôstna 

nedeľa  

7:30 Haniska Regina Oravcová

Nedeľa  8:45 Sokoľany 
Veronika, Ján, 

Imrich a Mária

1.3. 8:45 Bočiar Ján, Regina, Michal

  10:00 Haniska 

 Za † z rod. 

Krajníkovej a 

Zöldyovej              

Krížové cesty budeme mávať v piatok pred sv. omšou a v nedeľu        

v rámci pobožnosti. 
 

Stretnutie prvoprijímajúcich bude v stredu 26. v Sokoľanoch a v 

piatok 28. v Haniske. 
 

Na budúci týždeň 1. 3. bude jarná zbierka na charitu. 



Poriadok bohoslužieb po 6. Nedeli v CO 

od 17.2. do 23.2. 2020 

 

Pondelok 

féria 

7:00 Kláštor 
Alžbeta Semanová, 

1. výr.

17.2. 18:00 Bočiar †Regina Čerkalová 

Utorok 

féria 7:00 Haniska  Michal Ondočko

18.2. 

Streda 

féria 

17:00 Sokoľany 
František a Alžbeta 

Palenčárovi

19.2. 18:00 Haniska 
Za ZIP Kataríny 

Žačkovej 

Štvrtok 

féria  7:00      Kláštor     Mária Ivanová

20.2. 

Piatok 

féria - detská 

17:00 Sokoľany 
Ivan a Silvia 

Suškovi

21.2. 18:00 Haniska Imrich Varga

Sobota Katedra sv. 

Petra, 

apoštola 
15:00 Haniska Za novomanželov 

22.2. 

     

7. Nedeľa v 

CO 

7:30 Haniska Mariena

Nedeľa  8:45 Sokoľany Imrich Výrostko

23.2. 8:45 Bočiar Emil Čerkala

  10:00 Haniska   Mária Vaňová             

 


