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29. nedeľa v cezročnom období
Prvé čítanie: Zmilúvaš sa nad všetkými, lebo miluješ všetko, čo je.

(Múd 11, 22 – 12, 2)

Žalm: Oslavovať ťa chcem naveky, Bože, môj kráľ.

(Ž 145, 1-2. 8-9. 10-11. 13c-14)

Druhé čítanie: Kristovo meno bude oslávené vo vás a vy v ňom.

(2 Sol 1, 11 – 2, 2)

Evanjelium: Dnes prišla spása do tohoto domu.

(Lk 19, 1-10)
******************************************************************

Dnes prišla spása do tohto domu.
Každý je rád, keď do jeho domu zavíta šťastie. Môže to byť
napríklad narodenie dieťaťa, ktoré je svedectvom veľkej lásky
manželov, alebo príchod priateľa, ktorý pomôže a prinesie pokoj do
rozhádaného domu. Šťastné udalosti dokážu zmeniť naše chovanie,
náš život, náš vzťah k ľuďom.
Aj v dnešnom evanjeliu sme počuli o vzácnej návšteve. Ježiš
vstúpil do Zachejovho domu a priniesol tam šťastie. Sám to vyjadril
slovami: Dnes prišla spása do tohoto domu.
Zachej svojím povolaním patril k tým, ktorých ľudia nenávideli.
V tých časoch colník nevyberal poplatky podľa spravodlivosti, ale
vydieral ľudí a žiadal od nich aj niečo pre seba. Colníci boli
verejnými hriešnikmi. Lenže Kristus prišiel spasiť všetkých ľudí, aj
tých najväčších hriešnikov. Sám povedal: Syn človeka prišiel hľadať
a zachrániť, čo sa stratilo. Na príklade Zacheja vidíme, že každý,
koho zasiahne Božia milosť a on ju prijme, nech je akokoľvek
hriešny, môže dosiahnuť spásu. Zachej túžil vidieť Ježiša a jeho
túžba nielenže sa splnila, ale dosiahol väčšie videnie. Doznal si svoju
chybu a prehodnotil doterajší život. Z evanjelií poznáme ešte
jedného muža, ktorý túžil vidieť Ježiša, ale nepocítil takú radosť, ako
Zachej. Bol to Herodes. Aj on bol zvedavý a dúfal, že pred kráľom
Ježiš urobí aj dajaký zázrak, ale nestalo sa tak. Herodes bol
zatvrdlivý, Ježišom v srdci pohŕdal a vnímal ho ako dajakého
cirkusového umelca. Jemu sa nedostalo radosti, ani odpustenia.
Vidíte ten rozdiel medzi Zachejom a Herodesom? Zachej otvoril

svoje srdce Božej milosti, ale Herodes to nedokázal. Keby to
dokázal, Pán by odpustil aj jemu a vlial by mu do duše pokoj.
Aj dnes veľa ľudí chce vidieť Krista a stretnúť ho. Ale prečo?
Prečo sú kresťanmi? Prečo sú členmi Cirkvi? Prečo sa sobášia v
kostole a dávajú krstiť deti? Či nie častokrát iba zo zvedavosti?
Alebo, aby bol v rodine pokoj? Alebo, aby ich neohovárali iní ľudia?
To je veľmi málo, ak niekto takto zmýšľa a chce iba z tohto dôvodu
vidieť Krista.
Spytujme si svedomie, či tieto slová sa nedotýkajú aj mňa, môjho
domu, domu môjho srdca. Či sa neschovávam možno aj celý rok
pred Ježišom a ukážem sa mu tak na Vianoce a Veľkú noc a myslím
si, že mu to musí stačiť. Či sviatosti, ktoré som prijal ja alebo moje
deti, neboli skôr akýmsi folklórom, ako vyjadrením mojej hlbokej
viery. Koľkí ľudia, ktorí boli kedysi sklamaní životom, kariérou
alebo strachom z prenasledovania, dokážu teraz horlivo vyznávať
Krista. A nás, čo sme sa kedysi k nemu hrdo hlásili, dávno predstihli,
lebo sme zostali stáť na polceste a mysleli sme si, že prejavy našej
viery, ktoré konáme, nám bohato stačia. Títo ľudia sa nechali osloviť
Kristom. Možno ich zavolal cez chorobu, cez priateľa, cez kňaza a
odkázal im, že chce byť hosťom ich srdca. No my sme zostali vo
svojich zvyklostiach, z ľutovania sa koľko sme pre neho museli v
minulosti trpieť a vo zvykových prejavoch našej viery.
Ježiš klope na dvere všetkých ľudských sŕdc. Klopal aj na
Zachejovo a on mu otvoril. Pouvažujme v dnešnú nedeľu, aké sú
pred Ježišom dvere môjho srdca. Sú otvorené či zatvorené?
Spovedanie pred prvým piatkom:
Haniska:
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.
Sokoľany:
piatok od 16:00 do 18:00 h. a spoveď chorých v
piatok od 11:00
Bočiar:
pondelok od 17:00 do 18:00 h
Veriaci, ktorí v deň spomienky na všetkých zosnulých navštívia
kostol alebo kaplnku a pomodlia sa Otče náš a Verím v Boha, môžu
získať úplné odpustky pre duše v očistci za obvyklých podmienok,
tiež odpustky v oktáve do 8. novembra s návštevou cintorína.
Pobožnosť na cintoríne bude v Haniske o 14:30 a v Sokoľanoch
o 15:15.

Poriadok bohoslužieb po 32. Nedeli v CO
od 07.11. do 13.11. 2016

Pondelok

7:00

Kláštor

Imrich Dudáš

18:00

Bočiar

†Mária a Ondrej Beli
ml.

7:00

Haniska

 Michal a Margita
Oravcovi

féria
7.11.
Utorok

féria

8.11.
Streda
9.11.
Štvrtok
10.11.
Piatok

 František a Regina
Výročie
17:00 Sokoľany
Beregszasziovi
posviacky
Lateránskej
Poďakovanie Heleny
18:00 Haniska
baziliky
za 85 r. života
Sv. Leva
Veľkého,
Ondrej Sedlák
7:00 Kláštor
pápeža a
uč. Cirkvi
Sv. Martina 17:00 Sokoľany Poďakovanie Márie
za 70 r. života
z Tourz -

11.11.

detská

Sobota

Sv.
Jozafáta,
biskupa a
mučeníka

12.11.

Nedeľa
13.11.

33. Nedeľa
CO

18:00 Haniska

Ladislav Mikloš

7:00

Haniska

Za zosnulých z rod.
Šantovej

7:30

Haniska

Za ZIP pre Máriu K.

8:45 Sokoľany
8:45

Bočiar

10:00 Haniska
Zbierka na misie činila: Haniska 951.-€;
42.-€;

Ľubica,Pavol,Imrich
a Daniela
Agnesa Benická
Za ZIB pomoc
Sokoľany 195.-€; Bočiar

Na kostol ste darovali z pohrebu Alžbety Lackovej 161.-€; Kristiny
Čarnej 62,50.-€; Reginy Kačmaríkovej 82,30.-€;

Poriadok bohoslužieb po 31. Nedeli v CO
od 31.10. do 06.11. 2016
Pondelok
7:00 Kláštor Dušan Varšani 1. výr.
féria
31.10.
18:00 Bočiar Za ružen. spoločenstvo
 František Varga
7:30 Haniska
†Imrich, Helena,
Slávnosť
Utorok
8:45 Sokoľany
František, Katarína
Všetkých
1.11.
svätých
8:45 Bočiar †Štefan, Regina, Jozef
Za požeh. farnosti
10:00 Haniska
7:00 Haniska  Alžbeta Pástorová
Streda Spomienka na 17:00 Bočiar †Daniel, Anna, Štefan
všetkých
Za zosnulých členov
2.11.
18:00 Sokoľany
verných
ruženca
zosnulých
Za zosnulých - združ.
18:00 Haniska
úmysel
Štvrtok
Štefan, Katarína,
féria
7:00 Kláštor
Vladimír Kováčovi
3.11.
Sv.
Karola
Piatok
18:00 Sokoľany Za ružen. spoločenstvo
Boromejského
4.11.
18:00 Haniska Za ružen. spoločenstvo
- detská
Sobota
7:00 Sokoľany Imrich Výrostko
Sv. Imricha
†Imrich a Imrich
5.11.
15:00 Haniska
Papugovi
Poďak. Alžbety s rod.
7:30 Haniska
za B. dobrod.
Za pútnikov v
32. Nedeľa
Nedeľa
8:45 Sokoľany
Smižanoch
CO
6.11.
Za požeh. farnosti
10:30 Bočiar

10:00 Haniska Andrej,Helena a Mária
V sobotu pozývame do Hanisky na ples rodín s deťmi, ktorý
začne sv. omšou o 15:00 h.
Pozývame na odpust do Bočiara na slávnosť sv. Imricha. Sv. omšu
bude celebrovať Mons. Vendelin Pleva, ekonóm Bratislav. diecézy.
Stretnutie prvoprij. bude v utorok po sv. omši v Sokoľanoch a
v Haniske v piatok.
Poklona Sviatosti oltárnej bude v piatok v Haniske a v Sokoľanoch
od 16:00h. a v Bočiari v pondelok od 17:00 h.

