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22. nedeľa v cezročnom období.
Prvé čítanie: Buď pokorný a nájdeš milosť u Boha. (Sir 3, 19-21. 30-31)
Žalm: Vo svojej dobrote, Bože, pripravil si dom chudobnému.
(Ž 68, 4-5ac. 6-7b. 10-11)
Druhé čítanie: Priblížili ste sa k vrchu Sion a k mestu živého Boha.
(Hebr 12, 18-19. 22-24a)
Evanjelium: Kto sa povyšuje, bude ponížený, a kto sa ponižuje, bude
povýšený.
(Lk 14, 1. 7-14)
*****************************************************************

Pokora.
Mnohí z vás radi chodievate na futbal alebo hokej. Keď príde
dobrý súper, štadión sa slušne naplní. Po skončení zápasu sa všetci
ponáhľajú domov a je zaujímavé sledovať, ako ľudia nastupujú do
dopravných prostriedkov. Odrazu prestanú platiť pravidlá slušnosti,
je jedno, či je niekto mladý alebo starý, muž alebo žena, každý sa
tlačí dnu, aby mal istotu, že bude odvezený. Vtedy sa niektorí ľudia
prestanú ovládať, sú nervózni, bezohľadní a niekedy sa strhne aj
hádka. Takéto správanie ľudí iba potvrdzuje, že človek nie je anjel.
Vždy človekom zostane, vždy bude mať chyby a bude túžiť mať
všetko lepšie a krajšie, ako druhí ľudia.
Ježiš Kristus v dnešnom evanjeliu nás však varuje pred takýmto
konaním: Každý, kto sa povyšuje, bude ponížený, a kto sa ponižuje,
bude povýšený.
A ako vždy, aj dnes má Ježiš veľkú pravdu. Aby ju objasnil,
rozpráva podobenstvo o svadobnej hostine. Bolo by nanajvýš trápne,
keby ťa hostiteľ presadil z popredného na posledné miesto. Bude
však vyznamenaním, keď ťa z posledného miesta posadí na
popredné. Čo nám týmto obrazom chce povedať? Bohu je milý
skromný človek. Celý Ježišov život sa niesol v tomto duchu:
V skromnosti sa narodil, žil, stretával sa s jednoduchými ľuďmi,
jedával s mýtnikmi a hriešnikmi, zastavil sa aj pri najbiednejšom
žobrákovi, neprotivil sa mu malomocný človek, nebol prieberčivý

v jedle a pití. A najväčší prejav pokory bol, že umyl apoštolom nohy.
Svojím životom nám ukázal, ako máme konať aj my. Dal nám
príklad najväčšej pokory a skromnosti.
Buďme však úprimní, že nám slovo pokora príliš „nevonia“ a asi
ani ja by som vás ním nenadchol. Hovorme preto radšej
o skromnosti. Všimnime si správanie sa ľudí okolo seba, ale aj nás.
Na iných sa radi pozeráme z vtáčej perspektívy, na seba zo žabej.
Myslíme si, že sme dôležitejší ako iní ľudia a aby sme vzrástli v
očiach iných, tak sa aj radi pochválime svojimi prednosťami,
nadaním, krajším domom, rýchlejším autom, vyšším titulom a
lepšími skutkami. Dajme pozor! Ježiš to naše správanie hodnotí ako
tlačenie sa za spoločenským stolom na popredné miesto. Evanjelium
však tvrdí, že vôbec nie je dôležité, aké miesto zaujímame v mienke
ľudí, ale dôležité je, aké miesto zaujímame v očiach Božích. Skúsme
v dnešnú nedeľu pouvažovať práve nad touto otázkou: Ako blízko
som pri Bohu?
Mnohí veľkí ľudia dokázali byť skromní. Za nich hovorili nie
slová, ale skutky. Aj my túžme byť veľkí pred Bohom. Nech aj za
nás hovoria naše dobré skutky. Aby sme to dokázali, musíme byť
skromní.
Preto všetci, vy aj ja, nechajme sa dnes Ježišom zlákať ku
skromnosti, uznajme jeho náuku, prijmime jeho rady a modlime sa:
Ježišu, tichý a pokorný srdcom, pretvor naše srdce podľa svojho
srdca.
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 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.

OCHOTNE ZNÁŠAJ CHYBY DRUHÝCH, KEĎ CHCEŠ, ABY
OSTATNÍ ZNÁŠALI CHYBY TVOJE.
sv. Don Bosco

Poriadok bohoslužieb po 23. Nedeli v CO
od 9.9. do 15.9. 2019
Pondelok
Juraj Papuga
7:00 Kláštor
Sv. Petra
†Mária a Ondrej
Clavera, kňaza 18:00 Bočiar
9.9.
Beli, st.
Utorok
féria
7:00 Haniska  Anna Paholková
10.9.
Streda
11.9.
Štvrtok
12.9.
Piatok
13.9.
Sobota
14.9.

féria
Najsvätejšieho
mena Panny
Márie
Sv. Jána
Zlatoustého,
biskupa a uč.
Cirkvi

17:00 Sokoľany

Poďakovanie Ondreja
za 80 r. života

18:00 Haniska

†Alžbeta, Tomáš,
Alžbeta, Vojtech

7:00

Kláštor

18:00 Sokoľany
18:00 Haniska

Povýšenie
7:00 Sokoľany
svätého kríža,
16:00 Haniska
sviatok

Agnesa Zajacová
Jolana Tóthová, 1.
výr.
Terézia a Ondrej
Ivan Suško
Za novomanželov

Za ZIP rod. Alžbety
7:30 Haniska
Oravcovej
24. Nedeľa,
Sedembolestnej
Poďakovanie Jolany
Nedeľa
8:45 Sokoľany
za 70 r. života
Panny Márie,
Poďakovanie za 10
Patrónky
15.9.
8:45 Bočiar
r. manželstva
Slovenska,
slávnosť
Za požehnanie
10:30 Haniska
farnosti - odpustová
Sviatosť manželstva chcú prijať:
František Palenčár /Haniska/ a Dominika Ivanová /Haniska/ ohlasujú
sa 3x.
Andrej Pella /Košice / a Veronika Zajacová /Sokoľany/ ohlasujú sa 2x.
Jaroslav Komár /Barca/ a Veronika Vargová /Sokoľany/ ohlasujú sa 2x.
Ing. Štefan Majerník /Haniska/ a Mgr. Erika Janitorová /Haniska/
ohlasujú sa 1x.
Lukáš Leško /Košice / a Monika Vattaiová /Haniska/ ohlasujú sa 1x.
Na budúci týždeň bude zbierka na rádio Lumen.

Na budúci týždeň pozývame na odpustovú slávnosť
Sedembolestnej Panny Márie do Hanisky. Sv. omšu bude
celebrovať Mgr. Marcel Jurč, duchovný správca UPC.

Pondelok
2.9.

Utorok
3.9.
Streda
4.9.
Štvrtok
5.9.
Piatok
6.9.
Sobota
7.9.
Nedeľa
8.9.

Poriadok bohoslužieb po 22. Nedeli v CO
od 2.9. do 8.9. 2019
Agnesa Sopková
7:00 Kláštor
féria

7:30 Haniska
7:30 Sokoľany
18:00 Bočiar

Sv. Gregora
7:00 Haniska
Veľkého,
pápeža a uč.
18:00 Sokoľany
Cirkví
féria
féria
féria
Sv. Marka,
Melichara a
Štefana,
kňazov a muč.

23. Nedeľa v
CO

18:00 Haniska
7:00

Kláštor

18:00 Sokoľany
18:00 Haniska
7:00

Haniska

†Bystrik Nigut
†Imrich a Margita
Za ružencové spol.
 Imrich a Imrich
Papugovi
†Jolana Milasová
†Štefan Papuga
a rodičia
Tomáš a Mária
Za ružencové spol.
Za ružencové spol.
Mikuláš Kováč

7:30 Haniska Helena Hudáková
8:45 Sokoľany K úcte D. Svätého
Michal, Jozef a
8:45 Bočiar
Magdaléna Parim.
10:00 Haniska

 Imrich Kačmárik

Sviatosť manželstva chcú prijať:
František Palenčár /Haniska/ a Dominika Ivanová /Haniska/ ohlasujú
sa 2x.
Andrej Pella /Košice / a Veronika Zajacová /Sokoľany/ ohlasujú sa
1x.
Jaroslav Komár /Barca/ a Veronika Vargová /Sokoľany/ ohlasujú sa
1x.

