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15. nedeľa v Cezročnom období
Prvé čítanie: Toto slovo je blízko pri tebe, a preto ho môžeš zachovať.
Žalm: Hľadajte, pokorní, Pána a srdce vám oživne.

( Dt 30, 10-14)

(Ž 69, 14+17. 30-31. 33-34. 36ab+37)

Druhé čítanie: Všetko je stvorené skrze neho a pre neho.
(Kol 1, 15-20)
Evanjelium: Kto je môj blížny?
(Lk 10, 25-37)
*************************************************************

Vari sme sa prestali milovať?
Iste každý z nás si všíma, že čím ďalej ľudstvo napreduje v užívaní
vedeckých a technických vymožeností, tým viac sa ľudia stávajú citovo
chudobnejšími. Potvrdzuje to aj istá štúdia, ktorá hovorí, že náučný slovník
vydaný v Anglicku roku 1768 opisuje pojem „atóm“ na štyroch riadkoch a
slovu „láska“ venuje až päť strán. Podobný náučný slovník vydaný v
dnešných časoch venuje atómu devätnásť strán a pre lásku v ňom vôbec nie
je miesta. Prekvapilo vás to? Verte, že aj mňa, a tak sa iste spoločne
opýtame: „Ako je to možné? Vari sme sa prestali milovať?“
Nie, milovať sme sa iste neprestali, ba čo viac, lásku máme, my
kresťania - katolíci, povýšenú na zákon. Pekne o tom píše dnešné
evanjelium: Milovať budeš Pána, svojho Boha, z celého svojho srdca, z
celej svojej duše, zo všetkých svojich síl a z celej svojej mysle a svojho
blížneho ako seba samého!
A hoci milovať je pre nás zákonom, dnešný človek vie lepšie opísať
technické pojmy, ako božské vzplanutie lásky. Lenže láska i napriek tomu
zostáva najcennejším darom, ktorý môžeme dať alebo prijať. Kto by sa ju
pokúsil definovať, iste by sa riadne zapotil. Veď kto dokáže definovať
krásu ruže, či krásu zapadajúceho slnka? Vieme akurát povedať, že z ruže i
západu slnka máme radosť vtedy, keď sa na nich pozeráme. To isté platí aj
o láske. Najkrajšia je vtedy, keď ju prežívame a pociťujeme. Preto Ježiš
nám dnes hovorí príbeh, ktorý zachytáva lásku k človekovi. Všimnime si,
že Ježiš nedáva definíciu lásky. On chce lásku ukázať. Na milosrdnom
Samaritánovi nám chce povedať asi toto: „Pozrite sa, takto sa láska
prejavuje. Takto ju chcú vidieť ľudia, a tak ju chcem vidieť aj ja na vás!“

Teraz môže niekto namietať, že on sa snaží milovať a lásku rozdávať.
Snaží sa všetkých ľudí objať, lenže oni po tom netúžia, ba naopak, keď
cítia lásku, stiahnu sa. Možno mnohí máme takéto skúsenosti. Preto sa
pýtajme: „Prečo je tomu tak? Prečo niektorí ľudia utekajú pred každým
pokusom o zblíženie?“ Pomôžme si týmto príkladom. Rybár ulovil šťuku.
Uložil ju do kade s kaprami. Doprostred kade dal sklenenú prekážku a keď
šťuka chcela plávať za kaprami, narazila do nej. Stalo sa jej to veľa ráz. Po
čase prekážku odstránil. Ale viete, čo nasledovalo? Šťuka zastrašená
bolestivými pokusmi sa neodvážila opustiť svoj priestor. Zostala pekne
utiahnutá. Koľkým ľuďom sa prihodilo čosi podobné! Čudujeme sa im, že
majú strach vytiahnuť sa zo svojej ulity? My miesto toho, aby sme im
pomohli, sami sa stiahneme a takto len utvrdzujeme druhých, že je lepšie
zostať utiahnutým a do nikoho sa nemiešať. To ale nie je správne. Veriaci
človek by mal vedieť ukázať lásku, a to uvedomením si, že jestvuje
skutočná láska, ktorú nám dáva Boh, ktorou nás napĺňa. Lebo pravej láske
sa darí len v tom srdci, ktoré je naplnené Božou láskou. Tu nepomôžu
ľudské schopnosti, či dôvtip, tu pomôže len Boh. A tí, ktorí sú naplnení
jeho láskou, majú dovoliť, aby láska kvitla v ich srdci, v ich rukách a aby
ju štedro rozdávali.
Snažím sa o to? Je na mne vidno, že sa každú nedeľu pri svätej omši
napĺňam Božou láskou? Je moja láska nezištná? Alebo len rád o nej
rozprávam a čakám, aby som ju dostal od druhých? Viem rozdávať lásku?
Do lekárne prišiel malý chlapček a pýtal si pre mladšieho brata liek.
Lekárnik sa pýtal na názov lieku. „Liek sa volá zázrak! Bol u nás lekár a
hovoril, že bračekovi pomôže iba zázrak. Tak som si vybral celú
pokladničku a idem kúpiť tento liek“ Lekárnik bezmocne rozhodil rukami.
V rade na lieky stál aj starší pán, ktorý žiadal chlapčeka, aby ho zaviedol
domov. Bol to chýrny lekár, ktorý sa v lekárni zastavil po lieky pre
pacienta. Navštívil chorého chlapca a pomohol mu. Zmenil mu lieky, ktoré
zabrali. Chlapčekova láska sa premenila na zázrak.
Láska dieťaťa bola viditeľná a citeľná. Aj naša láska má byť vidieť i
cítiť. Usilujme sa v tomto týždni o takúto lásku! Nie je podstatné, ak termín
„láska“ nenájdeme v moderných slovníkoch, keď láska bude žiť medzi
nami.
www.trojica.sk

,,Boh ponúka každej duši voľbu medzi pravdou a pokojom. Musíš si vybrať jedno z nich.
Nemožno mať jedno i druhé. Ako maják sa človek kolíše medzi jedným a druhým. V tom, v kom
prevláda láska k pokoju, príjme prvú vieru, filozofiu, politickú stranu, ktorú stretne –
najčastejšie tú, ktorú vyznával jeho otec, a dosiahne pokoj, pohodlie, spoločenské uznanie, ale
zavrie dvere pred pravdou.“
(Emerson)

Pondelok
18.7.
Utorok

Poriadok bohoslužieb po 16. Nedeli v CO
od 18.7. do 24.7. 2016
Karol Majoroš
7:00 Kláštor
féria
†Štefan a Martin
18:00 Bočiar
féria

7:00

Haniska

19.7.
Streda

féria

20.7.
Štvrtok

19:00 Sokoľany
18:00 Haniska

féria

7:00

Kláštor

 Margita a Michal
Oravcovi
Poďakovanie
Agnesy za 60 r.
života
Pavel Gizický
Za ZIP darujúcich

21.7.
Piatok
22.7.
Sobota
23.7.

Sv. Márie
Magdalény

18:00 Sokoľany
18:00 Haniska

Sv. Brigity,
rehoľ.,
15:30 Haniska
patrónky EÚ
7:30

Nedeľa
24.7.

Haniska

8:45 Sokoľany
17. Nedeľa
CO

8:45

Bočiar

10:00 Haniska

†Ján a Alžbeta
Drotárovi
František Oravec,
1.výr.
Za novomanželov
Za ZIP pre Annu
Anna Semánová
Terézia
Horváthová
Poďakovanie
Alžbety za 60 r.
života

Sviatosť manželstva chcú prijať:
Ing. Martin Havlíček /Praha/ a Ing. Marcela Zajacová /Haniska/
ohlasujú sa 3.x
Patrik Čonka /Haniska/ a Veronika Lukáčová /Slanské Nové Mesto/
ohlasujú sa 2.x

Poriadok bohoslužieb po 15. Nedeli v CO
od 11.7. do 17.7. 2016
Sv.
Za ZIP pre nemocnú
Pondelok
Benedikta, 7:00 Kláštor
a rodinu
opáta, patr.
†Margita, Ján a
Európy, 18:00 Bočiar
11.7.
Katarína
sviatok
Utorok
Alžbeta,Tomáš,
féria
7:00 Haniska
Alžbeta,Vojtech 
12.7.
 Jozef a Jozef
Streda
19:00 Sokoľany
Ferencovi
féria
13.7.
Za ZIP Kataríny
18:00 Haniska
Štvrtok

féria

7:00

Kláštor

14.7.
Piatok
15.7.
Sobota
16.7.

féria

18:00 Sokoľany
18:00 Haniska

Panny
7:00 Haniska
Márie
Karmelskej 11:00 Sokoľany
7:30

Haniska

František Papuga
a rodičia
Michal a Agnesa
Hricovi
Za ZIP Moniky
Regina a Štefan
Beluščákovi
Za požehnanie obce
Za zosnulých z rod.
Mikovej
Katarína a Jozef
Semanovi
Peter Majni

16. Nedeľa
8:45 Sokoľany
CO
17.7.
8:45
Bočiar
10:00 Haniska  Jakub Mašlonko, 1. výr.
Sviatosť manželstva chcú prijať:
Ing. Martin Havlíček /Praha/ a Ing. Marcela Zajacová /Haniska/
ohlasujú sa 2.x
Nedeľa

Patrik Čonka /Haniska/ a Veronika Lukáčová /Slanské Nové Mesto/
ohlasujú sa 1.x
Na budúci týždeň bude zbierka na potreby naších kostolov.
Počas predsedníctva v Rade Európy z podnetu Združenia kresť.
Spoločenstiev sa môžeme modliť za jednotlivé štáty EÚ. Plagát
s termínmi je na nástenke.

