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26. nedeľa v Cezročnom období.
Prvé čítanie: Tí, čo leňošia a vyspevujú si, pôjdu teraz do zajatia.
(Am 6, 1ab. 4 -7)
Žalm: Blahoslavení chudobní v duchu, lebo ich je nebeské
kráľovstvo.
(Ž 146, 6c-7. 8-9a. 9b-10)
Druhé čítanie: Zachovaj prikázanie až do príchodu Pána.
(1 Tim 6, 11-16)
Evanjelium: Dostal si dobré a Lazár zlé; teraz sa tu teší a ty sa trápiš
(Lk 16, 19-31)
*****************************************************************

Zanedbávanie dobrého!
Predstavte si, že prídete k niekomu na návštevu, usadí vás k stolu
a na stôl položí fľašu kvalitného vína. Namiesto toho, aby ju hostiteľ
otvoril, začne víno chváliť, že je privezené zo zahraničia, veľmi
chutné, má špecifickú farbu a vôňu. Vy dúfate, že ju konečne otvorí,
ale opäť začne rozprávať, tentoraz o sebe, aký je statočný človek,
ktorý by sa vedel aj rozkrájať pre iných a dal by im aj posledné.
Fľaša však stále zostáva „zaštupľovaná“. Hostiteľ síce rozpráva
o svojej láske, nezištnosti a obetavosti, ale vy to vôbec necítite
a víno neochutnáte.
Pred takouto falošnou lásku, obetavosťou a nezištnosťou nás
varuje aj Ježiš Kristus. Vyrozprával k danej problematike aj pekné
podobenstvo. Postavil do protikladu dve osoby – boháča
a chudobného Lazára.
Boháč mal tiež „zaštupľovaný“ dom. Nič sa z neho nedostalo
von. Z jeho bohatstva mali osoh len tí, ktorí bývali v dome.
V podstate nebol zlým človekom, veď aj po smrti sa strachuje
o svojich piatich bratov, na Lazára nikdy nenahuckal psov
a neodohnal ho od svojho domu, ba ani nikomu nezakázal, dať
Lazárovi najesť. Boháč ale hrešil tým, že zanedbával konanie dobra.
Nepozeral sa okolo seba, nevidel iných ľudí a nevnímal ich potreby.

Boháč bol „zaštupľovaný“ voči iným ľuďom. Až keď bol v pekle
pochopil, že je veľkým zlom, keď sa nekoná nijaké dobro.
Podobenstvom nám chce Ježiš povedať dve veľmi dôležité
skutočnosti: Peklo bude naplnené ľuďmi, ktorí neprestali konať zlo
a aj ľuďmi, ktorí nezačali konať dobro!
Ktosi však sa môže pýtať: Ako poslúžim blížnemu? Veď v mojom
okolí sa ľudia nemajú zle. A bezdomovci, ktorí nás tu každú nedeľu
otravujú, nepotrebujú moje peniaze na jedlo, ale na alkohol a drogy, a v
tom ja im nemienim pomáhať! Máte pravdu. Lenže služba blížnemu sa
nemeria iba peniazmi.
Lazárom môže byť človek, ktorému sa iní vyhýbajú a on čaká, že si
ho aspoň niekto všimne a ujme sa ho. Lazárom môže byť stará žena,
ktorá už nikoho na svete nemá a hľadá, komu sa môže vyžalovať a s
kým sa dá porozprávať. Lazárom môže byť človek, ktorý je síce „pri
peniazoch“ a slušne oblečený, ale má manželku
v nemocnici a čaká,
že ho ktosi povzbudí a poteší v jeho trápení. Lazárom môže byť
spolužiak, ktorému sa každý vysmieva a túži aspoň po jednom
kamarátovi z triedy. Lazárom môže byť dieťa, ktoré by rado v nedeľu
šlo do kostola, chodievalo na náboženstvo, pripravovalo sa na prvé
sväté prijímanie, ale jeho rodičia sa nezaujímajú o jeho túžby. Lazárom
môže byť manželka, ktorá túžobne čaká, kedy jej manžel prestane
holdovať alkoholu. Treba pokračovať ďalej? Myslím, že miesto týchto
šiestich príkladov, dokázali by sme spomenúť ďalších šesťsto a uviesť,
kedy sa v živote stretávame s Lazárom. Vždy, keď ho necháme „na
pokoji“, nepomôžeme mu, prejdeme okolo neho bez povšimnutia,
hrešíme hriechom zanedbávania dobrého.
Aj my, hoci si to ani neuvedomujeme, sme boháči. Vlastníme Boha,
vieru, úsmev, porozumenie, lásku, potechu... Doznajme si však, ako
často bývame „zaštupľovaní. Nezabudnime, že vtedy hrešíme hriechom
zanedbania dobrého. Preto už dnes, ale aj v celom nastávajúcom týždni
dobre sa obzerajme okolo seba a hľadajme Lazárov, ktorí potrebujú
našu pomoc.
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.

Poriadok bohoslužieb po 27. Nedeli v CO
od 7.10. do 13.10. 2019
Pondelok
7.10.
Utorok
8.10.
Streda
9.10.
Štvrtok
10.10.

Ružencovej
Panny Márie
féria
féria

7:00

Kláštor

18:00 Sokoľany

†Imrich, Margita a
Igor Štieberovi

7:00

Haniska

 Agnesa Sopková

17:00

Bočiar

18:00 Haniska
féria

Piatok

7:00

Kláštor

17:00 Sokoľany
féria - detská

11.10.
Sobota
12.10.

Nedeľa
13.10.

18:00 Haniska
Panny Márie
v sobotu

28. Nedeľa v
CO

Alžbeta Vattaiová

Justina Tureková,
1. výr.
†Imrich Kačmarik
Sr. Karmela
Vincent Štibrik
Poďak. Miroslava a
Heleny za 55. r.

7:00

Haniska

Ondrej a Regina
Židovi

7:30

Haniska

Poďak. Margity za
70 r. života

8:45 Sokoľany
8:45

Bočiar

10:00 Haniska

Jozef Kerekeš
Ondrej a Mária
Čerkalovi
 Milan a Alžbeta
Basalovi

Sviatosť manželstva chcú prijať:
Ing. Marián Bochyn /Krásny Brod/ a Mgr. Michaela Štofová
/Haniska/ ohlasujú sa 2.x.
Mgr. Martin Kajla /Haniska/ a Mgr. Monika Modráková /Slanec/
ohlasujú sa 2.x.
Stretnutie birmovancov celej farnosti bude v piatok 12.10.
v kostole v Haniske o 18:00h.
Október je vyhlásený za mimoriadny misijný mesiac 2019.

Poriadok bohoslužieb po 26. Nedeli v CO
od 30.9. do 6.10. 2019
Michal a Margita
Pondelok Sv. Hieronyma, 7:00 Kláštor
kňaza a učiteľa
Čarni
Cirkvi
30.10.
Za ružencové spol.
18:00 Bočiar
Utorok Sv. Terézie od 7:00 Haniska
 Štefan Lipták
1.10.
Streda
2.10.
Štvrtok
3.10.
Piatok
4.10.
Sobota
5.10.
Nedeľa
6.10.

Ježiša, panny
a uč. Cirkvi

18:00 Sokoľany †František Kohlšovský

Sv. anjelov
strážcov

18:00

Haniska

†Šimon Hančar

féria

7:00

Kláštor

Bystrik Nigut

Sv. Františka
Assiského detská

18:00 Sokoľany

Za ružencové spol.

18:00

Za ružencové spol.

Haniska

Panny Márie 7:00 Haniska Imrich a Kristína Čarni
v sobotu
15:00 Sokoľany Za novomanželov
Anna Paholková
7:30 Haniska
Za požehnanie
10:30 Sokoľany
farnosti - odpust
27. Nedeľa v
CO
František a Terézia
8:45
Bočiar
Spišákovi
Za
B.
pomoc pre Máriu
10:00 Haniska

Prvoprijímajúci budú mať stretnutie
v Sokoľanoch a v piatok 4.10. v Haniske.

v

utorok

1.10.

Poklona Sviatosti oltárnej bude v piatok v Haniske a v Sokoľanoch
od 16:00h. a v Bočiari v pondelok od 17:00 h.
V nedeľu 6. októba pozývame na odpustovú slávnosť do
Sokoľan ku cti Panny Márie Ružencovej. Sv. omšu bude
celebrovať Mgr. Patrik Šarišský, farár v Košickej Novej Vsi.
Sviatosť manželstva chcú prijať:
Ladislav Jarka /Sokoľany/ a Martina Oleárová /Valaliky/ ohlasujú sa
1. až 3.x.
Ing. Marián Bochyn /Krásny Brod/ a Mgr. Michaela Štofová
/Haniska/ ohlasujú sa 1.x.
Mgr. Martin Kajla /Haniska/ a Mgr. Monika Modráková /Slanec/
ohlasujú sa 1.x.

