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8. nedeľa v Cezročnom období
Prvé čítanie: Nechváľ nikoho, kým neprehovorí.
(Sir 27, 5-8)
Žalm: Ako je dobre oslavovať teba, Pane!
(Ž 92, 2-3. 13-14. 15-16)
Druhé čítanie: Dal nám víťazstvo skrze Ježiša Krista.
(1 Kor 15, 54-58)
Evanjelium: Z plnosti srdca hovoria ústa. (Lk 6, 39-45)
*****************************************************************

Veľkosť človeka.
V dnešnom Evanjeliu nám Ježiš dáva domácu úlohu. Vyhoď
najprv brvno zo svojho oka! Ak splníme túto úlohu, tak sa priblížime
k pravej ľudskej veľkosti.
Skúsili ste sa niekedy zamyslieť nad tým, čo ľudia považujú za
skutočnú veľkosť? Jední si myslia, že je to zhromažďovanie
majetku, iní, že zhromažďovanie vedomosti, ďalší túžia po kariére,
sláve, moci. Pre iných je to kult tela, pre ďalších život na
popredných miestach v spoločenskom rebríčku. Čo myslíte, bratia a
sestry, môže byť to opravdivá veľkosť človeka?
Pozrime sa, ako Ježiš vníma veľkosť človeka. On dobre vie, že v
každom z nás je zlo, väčšie alebo menšie – to je tá smietka. Vie aj to,
že v každom z nás je aj vrodený sklon bojovať proti zlu. Niektorí
však zlo v sebe nevidia alebo nechcú vidieť a keďže je v nich sklon
bojovať proti zlu, tak bojujú proti zlu, ktoré vidia u iných ľudí. A tu
začína Ježiš hovoriť o opravdivej veľkosti. Vtedy sa začína, keď
človek vidí zlo najprv v sebe. Keď vyhodí najskôr brvno zo svojho
oka. Vtedy sa jeho oko očistí a bude správne hľadieť aj na blížneho a
až potom mu bude vedieť vybrať z oka smietku. Môžeme teda
Ježišovu radu ako sa stať naozaj veľkým, zovšeobecniť: Spoznaj zlo
v sebe a premáhaj ho! Čo je k tomu potrebné? Sebazaprenie,
sebaovládanie, sebadisciplína, sebakontrola, sebakritika.
Bratia a sestry, vedzme, že Ježišovi veľmi na nás záleží a chce
nám naozaj dobre. Niekto môže namietať: Ale keď to budem robiť,

môžem v očiach mnohých pôsobiť ako slaboch, môžu ma využívať.
Nie je lepšie mať široké lakte? Čo mám z toho, keď budem bojovať
proti zlu, veď ja sám tento svet nezmením! Je dobre, keď sa takto
pýtame, aspoň Ježiš nám môže dať odpoveď: Čím viacej si dáte
záležať, aby ste v sebe premáhali zlo, tým sa stanete hodnotnejšími
pred ľuďmi, s ktorými žijete. My poznáme dobre tie oblasti v našom
živote, v ktorých sa nám to naozaj oplatí. Je to manželstvo, rodina,
príbuzenstvo, susedstvo, naše pracovisko či škola. Tu budeme mať
možnosť prispievať k vytváraniu krajších medziľudských vzťahov.
Splnením Ježišovej „domácej úlohy“ budeme podporovať životne
dôležitú hodnotu – budovanie medziľudských vzťahov založených
na láske, porozumení, spravodlivosti a tolerancii.
Ako tomu bolo doposiaľ u mňa? Dokážem odstrániť brvno zo
svojho oka alebo si viacej všímam oči blížnych, v ktorých hľadám
smietky? Patrím k tvorcom či hrobárom medziľudských vzťahov?
Istý starý pán hovoril: Keď som mal 14 rokov, pozoroval som
drozda sediaceho na bazovom kríku ako zobkal bobuľky. Keď sa
nasýtil, odletel na blízky múr a čistiac si zobáčik utrúsil na jeho
kamenie malé semienko. Na to isté miesto som sa vrátil, keď som
mal 40 rokov a uvidel som, že na prasknutej betónovej ploche
vyrástla baza. Jej korene roztrhali murivo, bola v ňom prasklina
široká na krok. Úlomkom betónu som na múrik naškriabal slová:
„Dielo drozda“.
Bratia a sestry, z malého semienka vyrastie veľký strom –
z maličkosti sa stane veľká vec. Aj náš život sa skladá z maličkosti,
keď budeme vytrvalí v ich plnení, staneme sa hodnotnými ľuďmi.
Ježiš nám dnes dáva na domácu úlohu maličkosť: vyhoď zo svojho
oka brvno, aby si lepšie videl na svojho blížneho. Potom budeš môcť
vyhodiť aj smietku z jeho oka! Preto nezabúdajme, že keď
zdokonalíme seba, môžeme prispieť k zlepšeniu medziľudských
vzťahov.
www.trojica.sk
„Kráčajte vždy vo svetle a v sile vzkrieseného Krista. Buďte silní v
nádeji a v láske k Bohu a blížnemu. Zachovajte si svoje vzácne
slovenské tradície a svoje dedičstvo viery.“
Ján Pavol II.

Poriadok bohoslužieb po 1. Pôstnej nedeli
od 11.3. do 17.3. 2019
Pondelok
11.3.
Utorok
12.3.
Streda
13.3.
Štvrtok
14.3.
Piatok
15.3.
Sobota
16.3.

féria

féria

féria

féria
féria - za
účasti detí.
féria

7:00

Kláštor

18:00

Bočiar

7:00

Haniska

17:00 Sokoľany
18:00 Haniska
7:00

17.3.

2. Pôstna
nedeľa

†Dana a Tomáš
Vargovi
 Štefan Lipták
František Seman
†Štefan Varga
Ondrej a Regina
Miklošovi

18:00 Sokoľany

Ján Ondis

18:00 Haniska

Margita Nahajová

7:00

Haniska

Za zomrelých z rodiny
Sajkových

Katarína a František
Petrillovi
Helena, Jozef a
8:45 Sokoľany
Mária Semanovi
Štefan, Katarína
8:45 Bočiar
a Anna
7:30

Nedeľa

Kláštor

Alžbeta Semanová

Haniska

10:00 Haniska

 Margita Vattaiová

Stretnutie prvoprijímajúcich bude v stredu 13.3. v Sokoľanoch a v
piatok 15.3. v Haniske.
Od nedele 17. marca začínajú v našej farnosti misie, program na výveske
a v schránke. Prosím nájdite si čas. Je to čas pre duše, pre posvätenie
a zamyslenie i premenenie.

Poriadok bohoslužieb po 8. Nedeli v CO
od 4.3. do 10.3. 2019

Pondelok

7:00

Kláštor

18:00

Bočiar

7:00

Haniska

féria
4.3.
Utorok
5.3.

Streda
6.3.

Štvrtok
7.3.
Piatok
8.3.
Sobota
9.3.

Nedeľa
10.3.

féria

7:00 Haniska
Popolcová
streda /Dnes
17:00 Bočiar
je pôst a
zdržiavanie sa
18:00 Sokoľany
mäsitého
pokrmu/
18:00 Haniska
féria
féria - za
účasti detí.
féria

1. Pôstna
Nedeľa

7:00

Kláštor

18:00 Sokoľany
18:00 Haniska
7:00

Haniska

7:30

Haniska

8:45 Sokoľany
8:45

Bočiar

10:00 Haniska

Ondrej a Alžbeta
Horváthovi
†Ladislav, Juraj a
Margita
 Imrich Kačmárik
Eva a Štefan
Majorošovi
†Ondrej a Alžbeta
†Ľudovit Tóth 1.
výr.
†Ondrej, Margita,
Ondrej
Alžbeta Basalová
Vincent Štibrik
Poďakovanie Janky
za 40 r. života
Juraj Papuga
Vincent, Jozef,
Alžbeta
Poďak. Ladislava a
Márie za 70 r.ž.
Ján Bely
 Ondrej a Mária
Miklošovi

Na budúcu nedeľu bude jarná zbierka na charitu.
Krížové cesty sa budeme modliť v piatok pred sv. omšou
a v nedeľu v rámci pobožnosti.

