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Založené v roku 2002

7. august _
ročník 15

Dvojtýždenník
www.haniska.rimkat.sk

19. nedeľa v Cezročnom období
Prvé čítanie: Keď si trestal protivníkov, nás si povolal k sebe a oslávil.
(Múd 18, 6-9)
Žalm: Blažený ľud, ktorý si Pán vyvolil za dedičstvo.
(Ž 33, 1+12. 18-19. 20+22)
Druhé čítanie: Čakal na mesto, ktorého staviteľom a tvorcom je Boh .
(Hebr 11, 1-2. 8-19)
Evanjelium: Aj vy buďte pripravení.
(Lk 12, 32-48)
*************************************************************

Memento mori!
Približne 20 rokov pred narodením Ježiša Krista, rímsky básnik
Horácius, v jednej zo svojich básni radí mladej dievčine: carpe diem
– využi deň. Táto rada sa opakuje v celých dejinách ľudstva. Aj dnes
mnohí tvrdia, že treba využiť deň, ako sa dá. Pritom však myslia iba
na zmyslové využitie spojené s rozkošou, záhaľkou a
s vyhľadávaním rozličných dobrodružstiev.
Možno nás prekvapí, že tú istú výzvu Ježiš adresuje aj dnes:
Využi deň! Dáva nám však túto radu v úplne inom zmysle: Buď
pripravený na môj príchod! Bedli!
Ako si to predstavuje, vysvetľuje nám v dvoch podobenstvách.
V jednom konajú ľudia podľa rady Ježiša Krista, v druhom podľa
rady Horácia. Prví čakali pripravení na príchod pána, nespali, ani sa
nezabávali, ale osvietili celý dom, aby sa bezpečne mohol vrátiť
domov. Správca z druhého podobenstva robí pravý opak. Bije
sluhov, je opitý a zneužíva pánovu neprítomnosť. Obe podobenstvá
majú spoločnú myšlienku – prípravu na smrť. Verní sluhovia sú
predobrazom ľudí, ktorí sú stále pripravení na stretnutie s Kristom.
Ježiš si ich natoľko váži, že sám ich bude obsluhovať darmi
nebeského kráľovstva. Neverný správca je predobrazom ľudí,
ktorým je ľahostajné stretnutie s Ježišom. Žijú, ako im prikazujú

nízke pudy a nedbajú, že raz sa budú musieť zodpovedať za svoje
konanie. O nich Ježiš hovorí, že budú potrestaní.
Čo chce podobenstvami povedať Ježiš nám? Ukazuje cestu, po
ktorej majú kráčať tí, ktorí prijali evanjelium a uverili mu. Je to cesta
vernosti krstným záväzkom, snaha konať dobro, odhodlanie napĺňať
v živote tri božské čnosti – vieru, nádej a lásku a základné čnosti.
Kráčanie po tejto ceste, je kráčaním do neba, je to neustála príprava
na stretnutie s Kristom. Ktoré sú základné čnosti?
Prvá čnosť je rozvážnosť. Definuje sa ako správne a múdre
konanie. Získava sa nielen vzdelaním, ale predovšetkým modlitbou,
sebazapieraním, skutkami lásky, pokorou a dobrotou. Pomáha
človekovi vždy sa správne rozhodnúť v spleti životných problémov.
Ďalšou čnosťou je spravodlivosť. Vedie človeka k tomu, aby
dával každému, čo mu patrí. Touto čnosťou môžeme bojovať proti
krivdám každého druhu a rozsahu.
Základnou čnosťou je aj mravná sila. Ona riadi vyživovací a
pohlavný pud podľa Božích zákonov. Pomáha človekovi, aby
pestoval disciplínu v jedení, pití a v sexuálnom živote.
Napokon štvrtou čnosťou je miernosť. Je to dar Ducha Svätého,
ktorý nám pomáha prekonať všetky prekážky na ceste posväcovania
života. Človek vlastniaci čnosť miernosti nie je ani opovážlivý, aby
si namýšľal, že je svätý, a ani nie je zbabelec, ktorý by nemal odvahu
s pomocou Božou bojovať proti hriechom.
Ktorý sluha je pripravený na príchod Pána? Ten, ktorý žije podľa
božských a základných čností. Som takým sluhom? Keby v tejto
chvíli prišiel po mňa Pán, som pripravený?
Istý bohatý muž prosil pápeža Pia IX. o spoveď. Pápež ho
vyspovedal, ale nedokázali sa dohodnúť na kajúcom skutku. Muž
mal chabé zdravie a nemohol sa postiť ani si vykonať púť. Preto mu
dal pápež zlatý prstienok, na ktorom boli vyryté dve slová:
Memento mori – Pamätaj na smrť. Pápež mu prikázal prstienok
nosiť a občas sa naň pozrieť. Muž spočiatku myslel, že je to
jednoduché, a teda nedostal ani žiadne pokánie. Neskôr však priznal,
že pohľad na prsteň je užitočnejší ako pôsty, púte, či dlhé modlitby.
Každodenný pohľad na prsteň ho neustále držal v strehu a v
pripravenosti na stretnutie s Pánom.
Túto myšlienku nosme v sebe aj my. Využime každý deň na
konanie dobra, aby sme tak získali zásluhy pre večný život. A
začnime už dnes!
www.trojica.sk

Poriadok bohoslužieb po 20. Nedeli v CO
od 15.8. do 21.8. 2016
7:00

Kláštor

Pondelok Nanebovzatie 17:00 Bočiar
Panny Márie,
15.8.
18:00 Sokoľany
slávnosť

Utorok
16.8.
Streda

Sv. Štefana
Uhorského
féria

17.8.
Štvrtok

féria
féria

19.8.
Sobota
20.8.

Nedeľa
21.8.

†Ladislav Imrich

Haniska

†Marta Vašková

7:00

Haniska

 Imrich Kováč

19:00 Sokoľany

 Stanislav
Beluščák

18:00

Haniska

Sr. Hieronýma

7:00

Kláštor

Štefan, Helena,
Imrich

19:00 Sokoľany

František Juhás

18:00

Róbert Vrabeľ

Sv. Bernarda,
opáta a
15:00
učiteľa Cirkvi

21. Nedeľa
CO

†Peter Majni

18:00

18.8.
Piatok

Mária Papugová

Haniska

Haniska Za novomanželov

Za dary D. Sv. /pre
r.s.p./
Poďakovanie za 50
8:45 Sokoľany
r. manželstva
Blažej, Benjamin,
8:45
Bočiar
Alžbeta, Michal
7:30

Haniska

10:00

Haniska

 Terézia Sabová

Sviatosť manželstva chcú prijať:
Matúš Kováč
/Haniska/ a Dominika Majorošová /Haniska/
ohlasujú sa 3. X
Na budúci týždeň budeme mať zbierku na potreby našich kostolov.

Poriadok bohoslužieb po 19. Nedeli v CO
od 8.8. do 14.8. 2016
Pondelok
8.8.
Utorok
9.8.
Streda
10.8.
Štvrtok
11.8.

Sv.
Dominika,
kňaza

7:00

Kláštor

Mikuláš Kováč

18:00

Bočiar

†Mária Eštoková

Sv. Terézie
Benedikty z
kríža,
7:00 Haniska
patrónka
Európy
Sv. Vavrinca, 19:00 Sokoľany
diakona a
mučeníka,
18:00 Haniska
sviatok
Sv. Kláry,
panny

7:00

Kláštor

18:00 Sokoľany

Piatok
féria
12.8.
Sobota
13.8.

Nedeľa
14.8.

18:00 Haniska
Panny Márie
v sobotu

20. Nedeľa
CO

7:00

Haniska

7:30

Haniska

8:45 Sokoľany
8:45

Bočiar

10:00 Haniska

 Ľuboš Čarný

Margita a Pavol 
Karol Oravec, 1.
výr.
Tomáš Palenčár
František a Regina
Beregszasziovi
Za ZIP rod
Badevových
Poďakovanie Heleny
za 86 r. života
Jozef a Alžbeta
Sedlákovi
Tomáš a Štefan
Drotárovi
Jozef Norko
Katarína Iglaiová

Sviatosť manželstva chcú prijať:
Matúš Kováč
/Haniska/ a Dominika Majorošová /Haniska/
ohlasujú sa 2. X

