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26. nedeľa v cezročnom období
Prvé čítanie: Pán vystrojí hostinu a zotrie slzu z každej tváre. (Iz 25, 6-10a)
Žalm: Budem bývať v dome Pánovom mnoho a mnoho dní.
(Ž 23, 1-3. 4. 5. 6)
Druhé čítanie: Všetko môžem v tom, ktorý ma posilňuje. (Flp 4, 12-14. 19-20)
Evanjelium: Zavolajte na svadbu všetkých, čo nájdete.
(Mt 22, 1-14)
*****************************************************************

Život večný.
Ježiš prirovnáva svadobnú hostinu k večnému životu. Podľa
orientálneho zvyku nevestin otec poslal každému pozvanému
svadobné rúcho, v ktorom si mal zasadnúť k stolu. Keď ho
zapatrošil, bolo zle. Tak sa stalo aj mužovi z podobenstva, preto ho
z hostiny vyhodili.
Každý z nás dostal svadobné rúcho v podobe krstu, ktorý nás
zaväzuje, aby sme žili v posväcujúcej milosti a konali dobré skutky.
Milosť posväcujúca je trvalý stav nadprirodzenej svätosti, je
princípom nadprirodzeného života človeka, ako duša je princípom
jeho prirodzeného života. Očistí človeka od hriechov, urobí ho
vnútorne svätým Božím dieťaťom, dá mu účasť na Božskej
prirodzenosti a právo na nebeskú blaženosť. Vzniká prebývaním
Ducha Svätého v duši, ktorá je v stave milosti chrámom Najsvätejšej
Trojice. Nadobúda sa sviatosťami, zväčšuje sa zásluhami a stráca sa
smrteľným hriechom. Život v milosti posväcujúcej znamená:
pravidelne prijímať sviatosti a vyhýbať sa tak smrteľnému hriechu,
ako najväčšiemu zlu.
K svadobnému rúchu patrí aj snaha konať dobré skutky. Tu však
mnohí ľudia narážajú na problém. Žijú v omyle, že k spáse stačí iba
viera, alebo len to, že sa vyhýbajú zlu. Ježiš tieto tvrdenia zamieta:
Syn človeka príde v sláve svojho Otca so svojimi anjelmi a každému
odplatí podľa jeho skutkov. Vynára sa nám otázka: Môžu byť
spasení ľudia, ktorí síce nič zlé, ale ani nič dobré, neurobia? Možno
na prvý pohľad otázka znie nezmyselne. Je to však iba zdanie, lebo

je veľa ľudí, ktorí si povedia: Nikoho som nezabil, neoklamal,
neokradol, nemám žiadne hriechy a ničoho sa neobávam. Je to
pravda? Nie! A to hneď z dvoch dôvodov: Boh nám dal desať
prikázaní a nie iba dve, či tri. Preto sa nestačí iba chrániť zla, ale
treba konať aj dobré skutky, lebo nebeské kráľovstvo je odmenou,
ktorú dostanú iba tí, ktorí si ju zaslúžia.
Aj Ježiš o poslednom súde hovorí, že Boh nás bude hodnotiť podľa
toho, koľko dobrých skutkov sme urobili
Ježiš nás v dnešnú nedeľu chce upozorniť, aby sme všetci jasne
chápali, čo je potrebné pre večnosť: žiť v milosti posväcujúcej a
konať dobré skutky.
Svadobné rúcho sme už dostali, preto si ho zachovajme
neporušené a chráňme ho pevnou vierou, životom v milosti
posväcujúcej a množstvom dobrých skutkov.
www.trojica.sk

POČÚVANIE
Istého mladíka pozval priateľ na svadbu. Prekvapilo ho, koľko
ľudí prišlo mladomanželom zablahoželať.
Všimol si, že hostia a rodičia mladomanželov si vymieňajú
obvyklé frázy bez toho, aby si uvedomili, kto čo vlastne povedal.
Aj on sa teda postavil do radu gratulantov a keď sa dostal k
prvému z príbuzných, pokojne s úsmevom na perách povedal:
"Dnes mi zomrela manželka."
Dostalo sa mu odpovede: "Veľmi pekne ďakujeme, ste zlatý."
Zopakoval svoju vetu aj ďalšiemu príbuznému a odpoveď znela:
"Ďakujeme, je to od vás milé."
Napokon predstúpil pred ženícha a aj jemu zopakoval svoju
vetičku.
Tentoraz odpoveď znela: "Ďakujem. Teraz si na rade ty, starý
môj!"
Bruno Ferrero

Poriadok bohoslužieb po 29. Nedeli v CO
od 23.10. do 29.10. 2017
Poďakovanie
Sv. Jána
Pondelok
Margity za 75 r.
7:00 Kláštor
Kapistranského,
života
kňaza
†Helena Bucká
23.10.
18:00 Bočiar
Za ZIP rod.
Sv. Antona
Utorok
7:00 Haniska
Pástorovej
Máriu Clareta,
24.10.
Streda
25.10.
Štvrtok
26.10.
Piatok
27.10.
Sobota
28.10.

biskupa

18:00 Sokoľany

féria

18:00 Haniska

féria
Za účasti detí
Sv. Šimona a
Júdu, apoštolov,
sviatok

7:00

29.10.

30. Nedeľa v
CO

†Štefan a Helena
Sabovi
Štefan, Terézia,
Štefan, Ján

18:00 Sokoľany Za ZIP rod. Lackovej
Poďakovanie
Jozefa za 60 r.
18:00 Haniska
života
7:00

Haniska

Zdenek Švarc

Terézia a Ondrej
Poď. Štefana a
8:45 Sokoľany Margity za 50 r.
manž.
Poďak. Miroslava
8:45 Bočiar
za 40 r. života
Poďakovanie
Margity za 80 r.
10:00 Haniska
života
7:30

Nedeľa

Kláštor

†Jozef Lacko

Haniska

V noci z 28. na 29. októbra sa mení čas o hodinu späť.
Spovedanie pred prvým piatkom:
Haniska:
Sokoľany:

Bočiar:

streda od 9:00 do 10:00 a od 16:30 do 18:00 h.
piatok od 16:00 do 18:00 a spoveď chorých od 9:00 h.
utorok od 09:00 do 10:00 a od 16:30 do 18:00 h
piatok od 16:00 do 18:00 h. a spoveď chorých v piatok od
11:00 h.
pondelok od 17:00 do 18:00 h.

Poriadok bohoslužieb po 28. Nedeli v CO
od 16.10. do 22.10. 2017
Pondelok
Pavol Majoroš
7:00 Kláštor
féria
16.10.
18:00 Bočiar †Mária Kerekešová
Utorok
Sv. Ignáca
Antiochijského, 7:00 Haniska  Miroslav Sabol
17.10.
biskupa
Sv. Lukáša, 17:00 Sokoľany Alžbeta Lacková,
Streda
1. výr.
evanjelistu,
sviatok
18.10.
†Štefan Majoroš
18:00 Haniska
Štvrtok
féria
František Varga
7:00 Kláštor
19.10.
Za ZIP r.
Piatok
Semanovej a
18:00 Sokoľany
Féria, za účasti
Rappensberg.
detí
Tomáš a Helena
20.10.
18:00 Haniska
Zajacovi
Sobota Panny Márie v
Kristína Čarná, 1.
7:00 Haniska
sobotu
výr.
21.10.
Štefan, František,
Margita
Poďakovanie
8:45 Sokoľany Imricha za 70 r.
života
Michal, Jozef a
8:45 Bočiar
Magdaléna
 Jozef Ondočko
10:00 Haniska
7:30

Nedeľa
22.10.

29. Nedeľa v
CO /Misijná
nedeľa/

Haniska

Na budúcu nedeľu sa modlíme za misie a misionárov, tiež bude
zbierka na misie.
V utorok pozývame všetkých žiakov v škole k modlitbe sv.
ruženca o 9:00 h.
Vo štvrtok pozývame o 19:00 h. na adoráciu do Hanisky.
Zo svadby Wohlfahrtových ste darovali na kostol 126.-€, ružencové
bratstvo v Sokoľanoch 100.€ a z pohrebu Jozefa Kerekeša 218.-€;

