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33. nedeľa v Cezročnom období
Prvé čítanie: Vdova upiekla z priehrštia múky malý podplamenník a
doniesla ho Eliášovi.
(1 Kr 17, 10-16)
Žalm: Chváľ, duša moja, Pána.
(Ž 146, 6c-7. 8-9a. 9b-10)
Druhé čítanie: Kristus sa raz obetoval, aby sňal hriechy mnohých.
(Hebr 9, 24-28)
Evanjelium: Táto chudobná vdova vhodila viac ako všetci ostatní.
(Mk 12, 38-44)
*****************************************************************

Neviditeľná dobrota.
Dnes sa presadzuje názor: Ži tak, aby si sa vedel predať. Existuje
množstvo kníh, ktoré učia ľudí ako preraziť v dnešnom svete, ako
byť uspešný v zamestnaní, v škole, v športe, v spoločenskom či
súkromnom živote. Ľudia sa učia trikom ako sa zviditeľniť a upútať
na seba pozornosť, aby bolo vidieť ich tvár, aby bolo známe ich
meno, aby práve ich tí druhí obdivovali.
Hodnotný človek však nepotrebuje používať naučené triky, on
upúta svoje okolie hodnotami, ktoré naozaj má. Aj v dnešnom
Evanjeliu Ježiš dáva učeníkom za vzor neznámu chudobnú vdovu.
Vhodila do chrámovej pokladnice dve drobné mince a odišla. Týmto
činom sa stala známou viac ako tí, ktorí dávali do pokladnice veľké
sumy, lebo podľa Ježiša dala všetko, čo mala. Možno nás
prekvapuje, že sa Ježiš tejto žene neprihovoril a nechal ju odísť,
akoby bez povšimnutia. Asi si aj povieme, že aký to malo pre ňu
význam, keď ju Ježiš dal za vzor, veď ona o tom ani nevedela! Či ju
nemal osloviť, chytiť za ruku, doviesť medzi ľudí a povedať nahlas
pred všetkými slová: Vy dávate zo svojho nadbytku, ale ona pri
svojej chudobe dala všetko, čo mala! Ona sa páči Bohu a nie
vy! Preto takto uvažujeme, lebo si nevieme predstaviť, že máme
robiť niečo dobré a nikto by o tom nevedel. Zabudli sme na staré

vyznanie viery, že Boh nás vidí, my ale chceme, aby to videli ľudia.
My chceme byť populárni.
Aj v súčasnosti dávajú ľudia milodary a konajú sa v kostoloch
rôzne zbierky na cirkevné účely. Tieto dary si vždy zaslúžia slová
vďaky a myslím, že väčšina kňazov sa snaží ľuďom za všetko
poďakovať, že hľadá spôsob vyjadriť vďaku aj nejakou viditeľnou
formou. Každý kňaz sa počas svojho života stretol aj s takými
cennými ľuďmi, ktorí dali viac ako všetci ostatní dohromady, ale
neželali si, aby to zverejnil.
Pri ďakovaní však číhajú na kňaza aj problémy a úskalia, lebo sú
aj takí veriaci, ktorí mu nikdy nezabudnú, že im nepoďakoval, keď
niečo dali - zvlášť, keď poďakoval iným. Potom už ideme do takých
extrémov, že očakávajú vďaku aj za to, že si iba plnia svoje
kresťanské povinnosti. Treba ďakovať, že niekto vôbec chodí do
kostola, alebo že sa modlí, že nehreší, že rodičia dali pokrstiť svoje
deti, že snúbenci majú sobáš v kostole...
Najväčšiu cenu v očiach Ježiša má práve neviditeľná
dobrota. Pomohli sme chudobnému a nehľadali sme uznanie.
Pomohli sme chorému a nečakáme, že nám za to bude do smrti
vďačný. Podporili sme nejaký charitatívny cieľ a nechceme, aby
niekde figurovalo naše meno. Títo ľudia dosvedčujú, že sú pravdivé
slová z prvého čítania: Múky z hrnca neubudne a v krčahu nebude
chýbať olej. Lebo ešte naozaj nebolo počuť, že kto koná „neviditeľné
skutky“ z lásky k Ježišovi a k ľuďom, aby mu niečo chýbalo.
Myslím si, bratia a sestry, že kresťan sa nemusí za každú cenu
chcieť „predať“ a „zviditeľňovať “. To ponechajme svetu, nech sa
hrá na bohatých a chudobných, slávnych či zabudnutých, nech nám
stačí, že Ježiš vidí naše skutky a dáva nám za to prežiť pocit, ktorý
poznajú len tí „neviditeľní “.
www.trojica.sk

Lekcia
Mama vyprážala sladké šišky deťom - päťročnému Tobiášovi a
trojročnému Matúšovi. Chlapci sa začali dohadovať, kto dostane
prvú šišku. Mama využila príležitosť, aby im dala lekciu z morálky:
"Keby tu sedel Pán Ježiš, povedal by: "Prvú šišku si vezme môj brat,
ja môžem počkať."
Po chvíli ticha sa Tobiáš obrátil k svojmu bratovi a povedal: "Matúš,
ty budeš Ježiš."

Pondelok
19.11.

Poriadok bohoslužieb po 33. Nedeli v CO
od 19.11. do 25.11. 2018
Mária a Ondrej
7:00 Kláštor
Miklošovi
féria
†Jolanu a zomrelých
18:00 Bočiar
r. Drotarovej

Utorok
féria

7:00

Haniska

20.11.
Streda
21.11.
Štvrtok
22.11.
Piatok
23.11.
Sobota
24.11.

Obetovanie
Panny Márie
Sv. Cecílie,
panny a
mučenice
féria - za
účasti detí

 Michal a Mária
Džubárovi

17:00 Sokoľany

Juraj Potemra

18:00 Haniska

Poďakovanie
Alžbety za 85 r.
života

7:00

Kláštor

Margita Vattaiová

18:00 Sokoľany

Imrich Juhás

18:00 Haniska

Štefan, Katarína,
Vladimír Kováč

Sv. Ondreja
13:30 Haniska
Dung-Laka,
kňaza a spol.
15:00 Sokoľany
mč.
7:30

Za novomanželov
Za novomanželov

Haniska Helena Horváthová

Poďakovanie za 60 r.
manželstva
Ján, Juraj a
25.11.
Katarína Lebeňakovi
 Katarína, Michal a
10:00 Haniska
Katarína
Sviatosť manželstva chcú prijať:
Maroš Varga /Košice/ a Lenka Nátherová /Sokoľany/ ohlasujú sa
3.x.
Nedeľa

34. Nedeľa v 8:45 Sokoľany
CO - Krista
Kráľa
8:45 Bočiar

Poriadok bohoslužieb po 32. Nedeli v CO
od 12.11. do 18.11. 2018
Pondelok Sv. Jozafáta, 7:00 Kláštor
Juraj Papuga
biskupa a
12.11.
†Tomáš Gizický
18:00 Bočiar
mučeníka
Utorok
 Margita a Ondrej
féria
7:00 Haniska
Iglaiovi
13.11.
Streda
14.11.
Štvrtok
15.11.
Piatok
16.11.
Sobota
17.11.

Nedeľa
18.11.

féria
Sv. Alberta
Veľkého,
biskupa a uč.
Cirkvi
Sv. Margity
Škótskej - za
účasti detí

Sv. Alžbety
Uhorskej,
rehoľníčky

33. Nedeľa v
CO

17:00 Sokoľany Štefan Seman, 1. výr.
18:00 Haniska †Margita Nahájová
7:00

Kláštor

18:00 Sokoľany
18:00 Haniska
7:00

Haniska

7:30

Haniska

8:45 Sokoľany
8:45

Bočiar

Štefan Varga
Jolana Tóthová
Margita a František
Koščovi
Imrich a Imrich
Papugovi
Imrich a Alžbeta
Kajlovi
Za ZIP rod.
Haluškovej a
Ondovej
Ladislav, Mária a
Juraj Plichtovi
Anna Nagyová

10:00 Haniska
Sviatosť manželstva chcú prijať:
Maroš Varga /Košice/ a Lenka Nátherová /Sokoľany/ ohlasujú sa
2.x.
Stretnutie prvoprijímajúcich bude v stredu v Sokoľanoch a
v piatok v Haniske.
Pozývame na adoráciu do Hanisky vo štvrtok 15.11. o 19:00h.
Na budúci týždeň budeme mať zbierku na potreby našich
kostolov.

