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24. nedeľa v cezročnom období
Prvé čítanie: Odpusť krivdu svojmu blížnemu; potom sa aj tebe, keď
budeš prosiť, odpustia hriechy.
(Sir 27, 33 – 28, 9)
Žalm: Milostivý a milosrdný je Pán..
(Ž 103, 1-2. 3-4. 9-10. 11-12)
Druhé čítanie: Či žijeme alebo umierame, patríme Pánovi. (Rim 14, 7-9)
Evanjelium: Ak neodpustíte každý svojmu bratovi, Otec neodpustí
vám.
(Mt 18, 21-35)
*****************************************************************

Odpustenie.
Mierou odpustenia je láska.
Vtedy k nemu pristúpil Peter“ (Mt 18,21). Tieto slová nadväzujú
na udalosť včerajšieho evanjelia, ktoré končilo Ježišovým uistením
„lebo kde sú dvaja alebo traja zhromaždení, tam som ja medzi
nimi“ (Mt 18,20). Evanjelista veľmi výstižne zaradil za sebou tieto
dve udalosti. Zhromaždenie dvoch, troch a viacerých ľudí, uprostred
ktorých je Kristus, znamená Cirkev. Cirkev je vždy tam, kde je
zhromaždený ľud s Kristom uprostred. Hneď za touto udalosťou
Kristovho vyznania prítomnosti uprostred nás, je uvedený Petrov
príchod za Ježišom. Človek, ktorému Kristus zveril Cirkev.
Prichádza za Ježišom so základnou otázkou: „Pane, koľko ráz mám
odpustiť svojmu bratovi, keď sa proti mne prehreší?“ (Mt
18,21). Peter iste netuší, že aj on bude potrebovať odpustenie od
samého Krista, ktorého zaprie. Petrova otázka „koľko“, vyjadruje
zmýšľanie človeka. Aj my sa často pýtame, koľkokrát ešte, dokedy
sa to bude ešte opakovať, keď sa niekto z nás zmýli. Človek akoby
nemal trpezlivosť. Chceme riešiť všetko hneď, na všetko chceme
mať mieru. Chceme ohraničovať a tým aj obmedzovať. Ale Boh
koná ináč. Od prvého pádu človeka. On odpúšťa neustále. Bez
obmedzenia. On nehovorí, ak sa ešte raz človek prehreší, už mu
nebude odpustené. Božie milosrdenstvo je nekonečné. Boh odpúšťa
v celých dejinách ľudstva. Sväté písmo je plné dokonca takých

odpustení, ktoré sa na prvý pohľad zdajú veľmi 'bijúce do ľudských
očí' - odpúšťa hriešnej Márii Magdaléne, odpúšťa kajúcemu Lotrovi.
Ako by asi konal v týchto situáciách človek? Človek má iný pohľad,
iný meter, iné meradlo odpustenia. Lebo človek nie je Boh. Ale
v človekovi je zároveň paradox. Tak veľmi sa dovoláva odpustenia
zo strany Boha a zároveň tak ťažko odpúšťa. Preto Ježišova odpoveď
Petrovi na otázku „koľkokrát“ graduje, prevyšuje Petrovu mieru
sedem ráz. „Hovorím ti: Nie sedem ráz, ale sedemdesiatsedem
ráz“ (Mt 18,22). Mnohonásobne prevyšuje Petrovo odpustenie. Boh
je milosrdnejší. Má pochopenie, zľutovanie s človekom. Odpúšťa aj
ten najpodlejší hriešny skutok. Boh nemeria ako človek. Mierou
Božieho odpustenia je láska. Boh odpúšťa z lásky. Úplne zotiera
naše previnenie. Na rozdiel od nás, ktorí sa tak radi staviame do
pozície spravodlivosti. Božia spravodlivosť je iná, ako tá ľudská.
Boh najprv meria svojim milosrdenstvom, svojou láskou. Tou
láskou, ktorú Kristus vyjavil svojou obetou na kríži za naše hriechy.
Až takto odpúšťa Boh. Obetovaním vlastného Syna. Len aby nás
mohol zmieriť so sebou. Nesmieme premárniť túto Božiu milosť,
túto nekonečnú lásku. Musíme si osvojiť Ježišove slová: „Nie sedem
ráz, ale sedemdesiatsedem ráz“ - teda neustále. Musíme sa stať voči
sebe navzájom milosrdnejší, láskavejší, zhovievavejší. Lebo aj my
sme častokrát v pozícii Petra. Toho Petra, ktorý zaprel Krista a sám
potreboval, aby mu bolo najprv odpustené. Ale stačil jeden jediný
Kristov pohľad na Petra. Stačí jeden jediný Kristov pohľad. A tento
pohľad môžeme zažiť aj my. Keď s pokorou a v ľútosti predstúpime
pred neho s prosbou o odpustenie. Ale tým istým Kristovým
pohľadom, ktorý odpúšťa, sa môžeme aj my dívať na svojho
blížneho, ktorý sa previnil voči nám. Kristov pohľad v nás. Ten nás
dokonale premieňa. V samého Krista. Veľmi výstižne to vyjadril sv.
apoštol Pavol, keď povedal: „Už nežijem ja, ale vo mne žije
Kristus“ (Gal 2,20). Dívajme sa aj dnes, zajtra vo svojom okolí na
každého blížneho, hlavne na toho, kto sa proti nám previní,
Kristovým pohľadom. Aby bol vždy v nás a uprostred nás Kristus.
Amen.
www. evanjelizacia.eu
"Nikdy nesmieme oddeliť kríž od Ježišovej lásky. V opačnom prípade sa
stane ťarchou, ktorú my slabí nedokážeme uniesť."(sv.Páter Pio)

Poriadok bohoslužieb po 25. Nedeli v CO
od 25.9. do 1.10. 2017
Pondelok

féria

25.9.
Utorok
26.9.
Streda
27.9.

Sv. Kozmu a
Damiána,
mučeníkov
Sv. Vincenta
de Paul, kňaza

7:00

Kláštor

Štefan Horváth

18:00

Bočiar

†Helena Bucková

7:00

Haniska

 Mária Oravcová

17:00 Sokoľany

Imrich Juhas

18:00 Haniska

†Katarína a Imrich
Iglaiovi

Štvrtok
28.9.
Piatok
29.9.
Sobota
30.9.

Nedeľa
1.10.

féria
Sv. Michala,
Gabriela a
Rafaela,
archanjelov
Sv.
Hieronyma,
kňaza a uč.
Cirkvi

26. Nedeľa v
CO

7:00

Kláštor

18:00 Sokoľany
18:00 Haniska

Štefan Majoroš
Za ZIP
rod. Sedlákovej
Michal a Margita
Čarni

14:00 Haniska

Za novomanželov

16:00 Haniska

Za novomanželov

7:30

Za zosnulých
z rod. Popovičovej

Haniska

8:45 Sokoľany
8:45

Bočiar

10:00 Haniska

Emil a František
Anton
 Jozef Seman

Sviatosť manželstva chcú prijať:
Martin Mroč /Tibava/ a Veronika Szilágyiová /Haniska/ ohlasujú sa
3. X
Michal Nemčík /Košice/ a Ing. Zuzana Paholková /Haniska/ ohlasujú
sa 3. X
MUDr. Ján Wohlfahrt /Košice/ a MUDr. Ľudmila Oravcová
/Sokoľany/ ohlasujú sa 2. X

Pondelok
18.9.
Utorok
19.9.
Streda
20.9.
Štvrtok
21.9.
Piatok
22.9.
Sobota
23.9.

Poriadok bohoslužieb po 25. Nedeli v CO
od 18.9. do 24.09. 2017
Mária, Ján, Mária
7:00 Kláštor
féria
†Juraj a Alžbeta
18:00 Bočiar
Sv. Janára,
biskupa a
 Kristína Čarná
7:00 Haniska
mučeníka
Sv. Ondreja 17:00 Sokoľany
Kima, Pavla
Čonga a spoloč. 18:00 Haniska
Sv. Matúša,
apoš. a evanjel., 7:00 Kláštor
sviatok

féria
Sv. Pia z
Pietrelčiny,
kňaza

24.9.

25. Nedeľa v
CO

†František Varga
Miroslav Sabol

18:00 Sokoľany

Poďakovanie Margity
za 70 r. života

18:00 Haniska

Za ZIP pre Vincenta

7:00

Haniska

Mikuláš a Mária
Kováčovi

Poďakovanie
za 87 r. života
8:45 Sokoľany Za ZIP pre rod. Vargovú
Poďakovanie Jozefa
8:45 Bočiar
za 90 r. života

7:30
Nedeľa

Mária Feketeová

Haniska

10:00 Haniska

Za ZIP Františka

Sviatosť manželstva chcú prijať:
Martin Mroč /Tibava/ a Veronika Szilágyiová /Haniska/ ohlasujú sa
2. X
Michal Nemčík /Košice/ a Ing. Zuzana Paholková /Haniska/ ohlasujú
sa 2. X
MUDr. Ján Wohlfahrt /Košice/ a MUDr. Ľudmila Oravcová
/Sokoľany/ ohlasujú sa 1. X
Zbierka na kostol činila: Haniska - 380.-€; Sokoľany - 260.-€;
Bočiar - 118.-€.
Zo svadby novomanželov Zajacových darovali na kostol 177.-€.
Vo štvrtok 21.9. budeme mať v Haniske adoráciu o 19:00h. na
ktorú Vás pozývame.

