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30. nedeľa v Cezročnom období
Prvé čítanie: Privediem ich späť; bude medzi nimi slepý i chromý.
(Jer 31, 7-9)
Žalm: Veľké veci urobil s nami Pán a máme z toho radosť.
(Ž 126, 1-2b. 2c-3. 4-5. 6)
Druhé čítanie: Ty si kňaz naveky podľa radu Melchizedechovho.
(Hebr 5, 1-6)
Evanjelium: Rabboni, aby som videl!
(Mk 10, 46b-52)
*****************************************************************

Sila viery.
Každý človek ide do života plný plánov a túžob. Keď však človek
začína starnúť, postupne sa jeho plány i túžby zmenšujú, až napokon
zostanú dve: Aby som bol zdravý! Aby bola zdravá aj moja rodina!
Bartimej, o ktorom je reč v dnešnom Evanjeliu, iste mal tiež
mnoho plánov, ale keď oslepol, zostala mu už len jedna túžba: Aby
videl! Keď sa slepec dopočul, že okolo ide Ježiš, bol presvedčený, že
má poslednú možnosť, aby sa mu splnilo jeho jediné prianie. Preto
začal kričať: "Ježišu, syn Dávidov, zmiluj sa nado mnou!" Ľudia nič
nechápali, začali ho okrikovať a napomínať, aby bol ticho. Ale
Bartimej si nedal povedať, ba kričal ešte silnejšie a napokon bol
úspešný. Potom už počul asi najkrajšie slová v svojom
živote: "Choď, tvoja viera ťa uzdravila!"
Čo nám chce povedať slepý Bartimej? Čomu nás jeho príbeh učí?
Dáva nám do života tri veľmi dôležité rady.
V kritických chvíľach života rozhoduje, silná viera. Bartimej,
sa nevzdal a nerezignoval. V našom ľudskom trápení sa nám totiž
ponúkajú dve možnosti: rezignácia alebo viera. Kritickým bodom v
živote je stav, keď si povieme, že na živote sa už nič nedá zmeniť.
Potom nasleduje rezignácia, vzdáme sa. A to je nesmierna chyba!
Lebo jediný a správny postoj, ktorý zachraňuje, je postoj neustálej
viery a nádeje. Nič nie je stratené, treba dúfať v zmenu, v zlepšenie.

Druhá rada nás upozorňuje na nesprávny vplyv prostredia. Tak
ako ľudia v bolestiach dokážu pomôcť, tak dokážu aj znechutiť.
Môžu vplývať na utrápeného človeka nevhodne, že sa už nedá nič
robiť, že svoj "osud" nezmení… Tak sa proti nemu vlastne postaví
veľká presila tých, ktorým nič nie je, nič ich netrápi, sú zdraví a
spokojní. Ten, kto trpí, sa nesmie dať ovplyvniť takými rečami. Ani
Bartimej nedal na reči ľudí, na ich okrikovanie. On chcel zmeniť
svoj "osud".
Tretia rada je tiež veľmi dôležitá. Človek, ktorý chce zmeniť
svoje položenie, musí mať takú silnú vieru, ktorá dokáže
"kričať". Čo to znamená? Musí mať vytrvalú vieru. Vieru, ktorá je
schopná ísť až na maximálnu hranicu pokory a dôvery v Boha. Vieru
takú mocnú, že ohúri aj naše prostredie, ba niekedy sa z tejto viery aj
vysmieva.
Možno sme už prežili alebo nás čakajú situácie, keď ostaneme len
my sami so svojím krížom. Keď nám už nikto z ľudí nepomôže,
práve vtedy prichádza naša najväčšia životná šanca. Vystúpiť so
svojou vierou až na Golgotu, ku Kristovmu krížu a zvíťaziť nad
sebou a nad celým svetom. Tam nám dá Ježiš svetlo, v ktorom
uvidíme zmysel všetkého nášho trápenia. Až potom ho budeme
skutočne nasledovať, aj vtedy, keď budeme slabí, chorí, či ležiaci na
lôžku. V tejto chvíli poznáme, že sme sa stali jeho najbližšími
priateľmi, lebo on vstúpil do nášho života a dal mu novú hodnotu.
Potom budeme schopní pomáhať aj iným dosiahnuť túto métu. Lebo
človek môže svedčiť iba o tom, čo sám prežije. Vtedy vlastne
budeme schopní pomáhať aj iným ľuďom a dodávať im odvahu
k odvážnej viere.
Najväčším prianím pre človeka je, aby bol zdravý on, aj tí,
ktorých má rád. Pridajme k tomu prianiu ešte jedno: Aby sme aj my,
ale aj tí, ktorých máme radi, dokázali s vierou zvládnuť
najdramatickejšie chvíle nášho života.
www.trojica.sk
Spovedanie pred prvým piatkom:

Haniska:
Sokoľany:
Bočiar:

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

Poriadok bohoslužieb po 31. Nedeli v CO
od 5.11. do 11.11. 2018
Pondelok
5.11.
Utorok
6.11.
Streda
7.11.
Štvrtok
8.11.
Piatok
9.11.
Sobota
10.11.

Nedeľa
11.11.

Svätého
Imricha

féria
Výročie
konsekrácie
kostola v
Sokoľanoch
féria
Výročie
posviacky
Lateránskej
baziliky
Sv. Leva
Veľkého,
pápeža a uč.
Cirkvi

32. Nedeľa v
CO

7:00

Kláštor

Za ZIP pre Anastáziu

18:00

Bočiar

†Michal, Jozef,
Magdaléna

7:00

Haniska

 Ondrej, Margita,
Jozef, Anna 

17:00 Sokoľany
18:00 Haniska
7:00

Kláštor

Ján Ondis
†Mária Palenčárová
Michal a Margita
Oravcovi

18:00 Sokoľany

Poďakovanie Imricha
za 60 r. života

18:00 Haniska

Ondrej Sedlák

7:00

Haniska

Juraj a Mária
Tkáčovi

7:30

Haniska

Darina Zajacová

Za 14. padlých v prvej
s. vojne
Mária a Ondrej Beli
8:45 Bočiar
ml.
Poďakovanie Ireny za
10:00 Haniska
70 r. života
8:45 Sokoľany

Sviatosť manželstva chcú prijať:
Maroš Varga /Košice/ a Lenka Nátherová /Sokoľany/ ohlasujú sa
1.x.
Zbierka na misie činila: Haniska - 638.-€; Sokoľany - 230.-€;
Bočiar - 49.-€;

Poriadok bohoslužieb po 30. Nedeli v CO
od 29.10. do 4.11. 2018
Pondelok
7:00 Kláštor Veronika Kundráková
féria
29.10.
Za ružencové spol.
18:00 Bočiar
Utorok
7:00 Haniska  Ján a Helena Ondočkovi
féria
30.10.
†Milan Tóth
18:00 Sokoľany
Streda
†Ondrej a Miroslav
féria
18:00 Haniska
Štofovi
31.10.
Poďakovanie Márie za
7:30 Haniska
75 r. života
Všetkých
Za duše na ktoré si nik
Štvrtok
Svätých,
8:45 Sokoľany
nespomína
slávnosť
1.11.
†Helena Horváthová
8:45 Bočiar
10:00 Haniska Za požehnanie farnosti
Za ružencové spol.
7:00 Haniska
Spomienka na
Piatok
†Justina Tureková
17:00 Bočiar
všetkých
2.11.
18:00 Sokoľany Za ružencové spol.
verných
Za zosnulých - spol.
zosnulých
18:00 Haniska
úmysel
Sobota Panny Márie v 7:00 Haniska
Karol Hegyközi
sobotu
3.11.
†František Matis
7:45 Sokoľany
Štefan a Alžbeta
7:30 Haniska
Kovačovi
Michal, Agnesa,
Nedeľa
8:45 Sokoľany
Imrich
31. Nedeľa v
CO
Za požehnanie farnosti
4.11.
10:30 Bočiar
- odpust
Imrich a Mária
10:00 Haniska
Oravcovi
V nedeľu 4. novembra pozývame na odpustovú slávnosť do Bočiara na
slávnosť svätého Imricha. Svätú omšu bude celebrovať Mons. ThDr.
Jozef Korem, kanonik.
Poklona Sviatosti Oltárnej bude v piatok v Haniske
v Sokoľanoch po sv. omši a v Bočiari v pondelok od 17:00 h.

a

Stretnutie prvoprijímajúcich bude v Sokoľanoch v utorok 30.10. a v
Haniske v piatok 2.11.
Odpustky môžeme získať za obvyklých podmienok.

