
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
. 

 
 
 
 
Informačný dvojtýždenník vydaný pre vnútornú potrebu farnosti SOĽ.  Vychádza raz za 2 týždne. Za 

vydanie zodpovedá Farský úrad Soľ.  Dobrovoľný príspevok 10 centov. Text neprešiel jazykovou úpravou. 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

Prísne milosrdenstvo 
Tak sa volá slávna autobiografická kniha S. Vanaukena, ktorú napísal po smrti 
milovanej manželky. V prvej časti hovorí o ich vzájomnej láske, ktorú im závidel 
každý, koho stretli. Keď sa ho opýtali, ako k nej došli, odpovedal: „Tvrdo sme na 
svojom vzťahu pracovali.“ 
Nedeľné evanjelium nás stavia do prekrásneho kúta severnej Palestíny pod 
Hermonom, kde sa Ježiš pýtal svojich učeníkov, za koho ho pokladajú ľudia a za 
koho oni sami. Za všetkých sa vyjadril Peter, ktorý udelil Ježišovi najvyšší možný 
titul Mesiáša. A predsa im Ježiš prikázal mlčať. Zaiste preto, lebo aj tí najbližší ho 
pokladali skôr za Mesiáša politického ako pravého. Práve preto, aby očistil ich 
pseudomesiášske predstavy, začal ich učiť o svojom utrpení. A Peter sa chytil. 
Postavil Ježiša do pozície pokúšaného, keď mu doslova hrozil, že sa mu to nesmie 
stať. Ježiš ho rázne zastavil. Tento krát, ako sa to robí s nedospelými, pohrozením 
za pohrozenie… Jednak preto, lebo Peter sa postavil do úlohy pokušiteľa (satan 
z hebrejčiny znamená pokušiteľ). A vskutku, Peter sa zachoval ako diabol pri 
pokúšaní na púšti, ktorý hneď na začiatku chcel Ježiša odkloniť od výkupného 
utrpenia a zabezpečiť mu svetskú slávu. No Ježiš chcel Petra zároveň aj varovať, 
lebo ohrozil svoju identitu učeníka. Namiesto aby Ježiša nasledoval, postavil sa nad 
neho. Preto sa Ježiš opätovne vrátil k vyučovaniu o utrpení, ktoré očakáva aj jeho 
nasledovníkov. Politickí mesiáši nikdy kríže nesľubovali ani nebudú. Naopak, 
iluzórne chcú presadiť život bez utrpenia. V doslovnom preklade však Ježišov učeník 
má kríž zdvihnúť. Nejde mu teda o nejaké bolestínske či pasívne nesenie kríža, ale 
o jeho aktívne zodvihnutie. Práve ten kríž, ktorý nám príde do cesty, neprekročiť, 
ale zohnúť sa k nemu a vziať ho, aj keď povedie na smrť. Koľkí svätí to zvládajú na 
jednotku i dnes! 
My sme sa už dávno rozlúčili s protekcionárskou predstavou nasledovania Ježiša. 
Dávno sme sa rozhodli, že budeme na našej láske ku Kristovi tvrdo pracovať. On 
nám predsa hneď na začiatku – ako Petrovi – sľúbil kríž, ktorý nám rozreže srdce do 
hĺbky, aby nás so sebou spojil. Veď s krížom nám sľúbil lásku, ktorá mu jediná môže 
dať zmysel a ho uľahčiť. 
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V nedeľu 27. septembra Vás pozývame  
do Komáran na odpustová slávnosť ku 
cti sv. Michala archanjela. Sv. omšu 
o 10.30 hod. bude celebrovať vdp. Jozef 
Kuľha, farár v Nižnom Hrabovci. 
 
1. stretnutie birmovancov bude 
v piatok 18. septembra po sv. omši 
v Soli. Účasť birmovancov je nutná. 
(Predpokladá sa aj účasť na sv. omši 
ako samozrejmosť.) 
 
Jesenné kántrové dni: streda (16.9.), 
piatok (18.9.) a sobota (19.9.). 
Obsahom je poďakovanie za úrodu. 
 
Prihlášky na 1. sv. prijímanie pre žiakov 
tretieho ročníka ZŠ si môžete 
vyzdvihnúť  v sakristiách kostolov. 
Vyplnenú prihlášku rodičia odovzdajú 
po sv. omšiach kňazovi najneskôr do 
27. 9. 2014. 
 
40 dňová pôstna a modlitbová reťaz za 
našich duchovných otcov 15. 9. – 24. 
10. 2015. Vyber si jeden deň, ktorý 
obetuješ zato, aby tvoj kňaz bol svätý. 
 
 

YOUCAT – katechizmus pre mladých  
 
5 Prečo teda ľudia popierajú Boha, 
keď ho môžu poznať rozumom ?  
Spoznať neviditeľného Boha je veľkou 
úlohou ľudského ducha. Mnohí sa jej 
zľaknú. Mnohí nechcú poznať Boha aj 
preto, lebo by potom museli zmeniť 
svoj život. Kto hovorí, že otázka Boha 
nemá zmysel, zjednodušuje si to. 
 
6 Možno vôbec Boha vtesnať do 
pojmov? Možno o ňom hovoriť 
zmysluplne?  
Hoci sme my ľudia obmedzenia 
nekonečnú Božiu veľkosť nikdy 
nevtesnáme do pojmov, môžeme aj 
tak náležité hovoriť o Bohu.   
 
Na to, aby sme vyjadrili niečo o Bohu, 
používame nedokonalé obrazy a 
obmedzené vyjadrenia. Každé slovo o 
Bohu svedčí o tom, že náš jazyk 
nedorástol na veľkosť Boha. Preto 
musíme naše rozprávanie o Bohu 
neustále očisťovať a zdokonaľovať. 
 

 
Národný pochod za život je možné podporiť zaslaním SMS v tvare DMS POCHOD 
(DMS medzera POCHOD) na číslo 877 spoplatnenú bežnou cenníkovou cenou 
operátora. Darcovská SMS správa je správa, ktorú zákazník následne prijme a ktorá je 
spoplatnená sumou 2 €. Obdarovaný dostane 96% ceny z každej darcovskej SMS 
správy. Viac informácií o mechanizme DMS, ktorý prevádzkuje Fórum donorov, 
nájdete na www.donorsforum.sk 

Podporme Národný pochod za život aj svojimi modlitbami a obetami. 
 

http://www.donorsforum.sk/


 

 

 

Deň Čas Kostol Úmysel 

PONDELOK 21. september     Sv. Matúša, apoštola a evanjelistu, sviatok 

 18.30 SOĽ ZBP Matúš kňaz 111 

 17.30 HLINNÉ + Pavlína Bezeková 6 

UTOROK 22. september      féria 

 18.30 SOĽ + Anna Sotáková 96 

STREDA 23. september      Sv. Pia z Pietrelčiny, kňaza, spomienka 

 18.30 SOĽ ZBP Radoslav 40 rokov 108 

   ŠTVRTOK 24. september      féria 

Sv. spoveď 16.30 

17.30 JASTRABIE + Andrej, Mária, Štefan Ritoch 226 

18.30 KOMÁRANY +Mária Hudacká 228 

PIATOK 25. september    féria 

 17.30 HLINNÉ + Jozef Jurov 315 

 18.30 SOĽ ZBP vnúčatá Nutárové a Tomkové 59 

SOBOTA 26. september     féria 

 

7.30 JASTRABIE + z rod Stahorskej 228 

18.30 SOĽ + Jozef Majzeľ 60 

NEDEĽA 27 . september      26. nedeľa v cezročnom období B 

 

9.45 SOĽ ZBP vnúčatá Onderkové 65 

8.30 HLINNÉ ZBP pre kňazov Matúšov 62 

9.15 JASTRABIE ZBP rod Michala Velikého 240 

10.30 KOMÁRANY Odpustová slávnosť - Za farnosť 

 

Deň Čas Kostol Úmysel 

PONDELOK 14. september    Povýšenie Svätého Kríža, sviatok 

 17.30 KOMÁRANY + Jozef, Anna, Štefan  

 18.30 SOĽ Za uzdravenie Petra kňaza 58 

UTOROK 15. september     Sedembolestnej Panny Márie, patrónky Slovenska, slávnosť 

 10.30 SOĽ ZBP Mária s rod. 110 

 9.00 HLINNÉ ZBP Róbert, Mária 13  

 8.00 JASTRABIE ZBP Mária 80 rokov 243 

 9.15 KOMÁRANY ZBP rod. Šimáková 231 

STREDA 16. september      Sv. Kornélia, pápeža, a Cypriána, biskupa, muč., spomienka 

 6.30 SOĽ + Jozef, Michal, Anna Hrunený 37 

ŠTVRTOK 17. september       féria               

 17.30 JASTRABIE + Ján, Júlia Hlad 223 

 18.30 SOĽ + Adriána 53                                                                 

PIATOK 18. september      féria                  

 
17.30 HLINNÉ + Ján Kopčák 1. výročie 57 

18.30 SOĽ ZBP rod. Sotákovej, Iľkovej 56 

SOBOTA 19. september   féria 

Z nedele 18.30 HLINNÉ + Martin diakon 46 

NEDEĽA 20.  september     25. nedeľa v cezročnom období B 

 

10.00 SOĽ Poďakovanie za pomoc v chorobe pre Jozefa 57 

7.30 KOMÁRANY ZBP Matej Šimák 232 

8.45 JASTRABIE ZBP rod Medvecová 232 
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