Číslo 35, 36

Založené v roku 2002

21. august
ročník 15

Dvojtýždenník
www.haniska.rimkat.sk

21. nedeľa v Cezročnom období
Prvé čítanie: Privedú všetkých vašich bratov zo všetkých národov .

(Iz 66, 18-21)

Žalm: Choďte do celého sveta a hlásajte evanjelium.
(Ž 117, 1. 2)
Druhé čítanie: Koho Pán miluje, toho tresce.
(Hebr 12, 5-7. 11-13)
Evanjelium: Prídu od východu i západu a budú stolovať v Božom
kráľovstve.
(Lk 13, 22-30)
*************************************************************

Usilujte sa!
Mnohé otázky sú medzi ľuďmi stále aktuálne a je jedno, či žili pred
1 000 rokmi alebo budú žiť o 1 000 rokov. Sú to otázky: "Kto som?
Načo žijem? Odkiaľ pochádzam? Kam smerujem?"
Iste by sme sem mohli zaradiť aj otázku dnešnej nedele: "Koľko
bude spasených?" Myslím, že keby sme stretli na ulici Ježiša, mnohí
by sme mu položili práve túto otázku. Vidíte teda, bratia a sestry, že
ľudia sa vôbec nemenia. To, čo ich zaujímalo pred 2000 rokmi,
zaujíma ich aj teraz.
Pozrime sa, ako na otázku reagoval Ježiš. Nedal priamu odpoveď.
Otázka totiž nebola položená správne. Čo ňou dotyčný sledoval?
Chcel sa vari uistiť v dajakých číslach? Alebo si myslel, že bude
zachránený celý Izrael, a teda aj on? Alebo kalkuloval, že ak počet
spasených bude malý, nebude sa musieť namáhať? My sa dnes
môžeme iba domýšľať, čo dotyčný otázkou sledoval. Správnu
odpoveď pozná iba on a Boh. Ježiš ale majstrovsky využil
príležitosť, aby nám povedal, ako dosiahneme spásu. Teda nie koľkí,
ale ako všetci môžeme dosiahnuť spásu! Lebo on prišiel pre
všetkých ľudí a zo svojho kráľovstva nikoho nevyháňa. Naopak
všetkých k sebe volá: "Poďte ku mne všetci, ktorí sa namáhate a ste
preťažení, a ja vás posilním."
Dnešná Ježišova výzva teda je: "Namáhajte sa! Usilujte sa!"
Grécke slovo pôvodného textu "agonizesthai" je ešte ostrejšie:

"Zápaste ako so smrťou! Zápaste na smrť! Zápaste ako športovec,
ktorý vydáva zo seba posledné sily, aby dosiahol cieľ!"
Ježiš teda hovorí, že či budeme od Boha prijatí alebo nie, závisí
od smeru našej ochoty ísť za Kristom. Boh urobil pre nás všetko.
Ľudsky povedané, už ďalej ísť nemôže. Teraz sme my na rade.
Samozrejme, tu nestačí len príslušnosť k Cirkvi, či poznanie
Ježišovej náuky, tu je potrebné žiť jeho život. O tejto skutočnosti
píše svätý Jakub: "Viera ak nemá skutky, je sama v sebe mŕtva." Ale
treba si uvedomiť aj to, že z vlastnej prirodzenosti človek nie je
schopný Boha vidieť a milovať. Život v nebi vyžaduje isté
prispôsobenie, ktoré vo svojej prirodzenosti nemáme. Pre život v
nebi sú potrebné nové schopnosti poznania lásky, a to je
nadprirodzený život. Tento život presahujúci naše schopnosti sme
dostali pri sviatosti krstu a neustále sa zveľaďuje prijímaním ďalších
sviatostí. Všimnime si výraz: "prijímaním", teda nie "jednorazovým
prijatím". Preto je nevyhnutná pre veriaceho človeka každodenná
modlitba, účasť na svätej omši i svätom prijímaní každú nedeľu a
prikázaný sviatok aj pravidelná svätá spoveď. Cirkev nám nie
zbytočne odporúča mesačnú spoveď, lebo ak sme trocha súdni,
uznáme, že sme hriešni a máme sa z čoho spovedať aj po mesiaci.
Pre život v nebi sa máme ďalej pripravovať cez lásku. Prečo?
Apoštol Ján nám dáva odpoveď: "Boh je Láska." Život v nebi je
teda životom lásky a treba sa naň pripraviť cez lásku k Bohu a k
blížnemu. Musíme sa už tu na zemi "trénovať" v láske, aby sme v
nových podmienkach neba obstáli.
Nech nás teda neznepokojuje počet spasených, lebo dôležitejšie je,
že poznáme spôsob, ako spásu dosiahnuť. Preto nepremeškajme ani
dnes možnosť, ktorú nám Boh dáva.
www.trojica.sk
Spovedanie pred prvým piatkom:
Haniska:
Sokoľany:

Bočiar:

streda od 9:00 do 10:30 a od 16:30 do 18:00 h.
piatok od 16:00 do 18:00 a spoveď chorých od 9:00 h.
utorok od 9:00 do 10:30 a od 16:30 do 18:00 h
piatok od 16:00 do 18:00 h. a spoveď chorých
v piatok od 11:00
pondelok od 17:00 do 18:00 h.

Poriadok bohoslužieb po 22. Nedeli v CO
od 29.8. do 4.9. 2016
Pondelok
29.8.
Utorok

Mučenícka 7:00
smrť sv. Jána
18:00
Krstiteľa

Kláštor

7:00

Haniska

féria

18:00 Sokoľany

30.8.
Streda

Bočiar

féria

18:00 Haniska

Pavel Gizický
Za ružencové
spoločenstvo
Alžbeta
Ridarčíková, 1. výr. 
†Anna Semaová
František Sedlák

31.8.
Štvrtok

féria

7:00

Kláštor

Za ZIP pre nomocnú

1.9.
Piatok
2.9.
Sobota
3.9.

Prvý piatok v
mesiaci
Sv Gregora
Veľkého,
pápeža a uč.
Cirkvi

18:00 Sokoľany
18:00 Haniska
7:00

7:45 Sokoľany
7:30

Nedeľa
4.9.

23. Nedeľa
CO

Haniska

Haniska

8:45 Sokoľany
8:45

Bočiar

10:00 Haniska

Za ružencové
spoločenstvo
Za ružencové
spoločenstvo
Imrich Dudáš
†Emil st.
Za ZIP Imricha
František a
Margita Jankeovi
Mária Eštoková
 Štefan Papuga

Sviatosť manželstva chcú prijať:
Vladimír Takáč /Haniska/ a Nikola Nagyová /Haniska/ ohlasujú sa 2.X
Poklona Sviatosti oltárnej bude v piatok v Haniske a v Sokoľanoch od
16:00h. a v Bočiari v pondelok od 17:00 h.

Poriadok bohoslužieb po 21. Nedeli v CO
od 22.8. do 28.8. 2016

Pondelok Panny Márie 7:00
Kráľovnej 18:00
22.8.
Utorok

féria

23.8.
Streda
24.8.
Štvrtok

7:00

Kláštor
Bočiar

†Ján Bely

Haniska

Za ZIP Františka
Majoroša

Poďak. Magdalény
Sv.
19:00 Sokoľany
za 50 r. života
Bartolomeja,
apoštola,
Ján a Margita
18:00 Haniska
sviatok
Kováčovi
féria

25.8.

7:00

Kláštor

19:00 Sokoľany

Piatok
féria
26.8.
Sobota
27.8.

18:00 Haniska
Sv. Moniky,
16:00 Haniska
spomienka
7:30

Nedeľa
28.8.

Alžbeta Pástorová

22. Nedeľa
CO

Haniska

8:45 Sokoľany
8:45

Bočiar

10:00 Haniska

Imrich Majoroš
Jozef, Helena a
Margita Semanovi
Za ZIP Štefana a
Margity
Za novomanželov
Za ZIP pre rodinu
Poďak. Moniky a
Františka
Emil Čerkala
Za ZIP pre Alžbetu
a Máriu

Sviatosť manželstva chcú prijať:
Vladimír Takáč /Haniska/ a Nikola Nagyová /Haniska/ ohlasujú sa 1.X

Naše slová musia byť ovocím našich modlitieb, plodom nášho pokánia a
vrcholom našej adorácie. Čas strávený pri Bohu je najvýznamnejším okamihom
dňa.
Sv. Matka Tereza

