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Dvojtýždenník
www.haniska.rimkat.sk

30. nedeľa v Cezročnom období.
Prvé čítanie: Modlitba pokorného prenikne oblaky.(Sir 35, 15b-17. 20-21)
Žalm: Úbožiak zavolal a Pán ho vyslyšal.
(Ž 34, 2-3. 17-18. 19+23)
Druhé čítanie: Ak vytrváme s Kristom, s ním budeme aj kraľovať.
(2 Tim 4, 6-8. 16-18)
Evanjelium: Mýtnik odišiel domov ospravedlnený, a nie farizej.
(Lk 18, 9-14)
*****************************************************************

Pokora a milosrdenstvo...
Ježiš v dnešnom evanjeliu hovorí o dvoch ľuďoch, ktorí sa prišli
do chrámu modliť. Títo ľudia mali rôzne náboženské i spoločenské
postavenie. Farizej patril medzi „špičku“, mýtnik medzi „spodinu“.
Farizej sa začal modliť, avšak do centra modlitby nepostavil Boha,
ale seba. Pri modlitbe sa vychvaľoval. Mýtnik sa tiež začal modliť,
no on do stredu modlitby postavil Boha a jeho milosrdenstvo.
Pochopil, že v chráme dá viac Boh človekovi, ako človek Bohu.
Ježiš k tomu dodáva, že farizej bol v chráme zbytočne, lebo aký tam
prišiel, taký aj odtiaľ odišiel. Mýtnik tam nebol zbytočne, lebo prišiel
s pokorou v srdci a odišiel s radosťou, Boh ho miluje a mu odpustil.
Povedali sme si, že keď chcel Ježiš upozorniť na čosi dôležité,
vyrozprával podobenstvo. Čo teda chce odkázať nám? Máme si
uvedomiť svoju závislosť na Bohu, bez ktorého by sme neprišli na
tento svet, ani by sme tu nemohli žiť. Kto takto zmýšľa, je pred
Bohom pokorný a ponížený. Lenže buďme úprimní, že vždy tomu
tak nie je. Často sa totiž podobáme farizejovi. Chodíme do kostola,
modlíme sa, obetujeme na potreby kostola, postíme sa, ale pritom
často pohŕdame tými, ktorí nie sú takí nábožní, ako my.
Čo máme robiť, aby sme neprepadli falošnému pokrytectvu,
neuspokojili sa len s plnením náboženských predpisov a zákazov?
Tie nám pomáhajú, ale len správne sa nasmerovať. Nestavajme svoj
duchovný život na množstve zbožných úkonov a modlitieb, ale na

ich kvalite. Dobre vybrúsený diamant je cennejší ako vagón uhlia,
pritom oboje je uhlík. Záleží preto na našej veľkodušnosti v láske a
v úprimnosti žiť v pokore. Boží pohľad je mierou rýdzosti. Mýtnik to
urobil, priznal si, že je hriešnik a poprosil Boha o odpustenie.
Uvedomil si, že je veľkým Božím dlžníkom. Ani my neoslovujme
svojho suseda farizej, ale radšej si spomeňme, či sme komusi
nezabudli povedať slovíčko prepáč alebo ďakujem.
Hľadajme teda Božie cesty, aby sme neuviazli v sebestačnosti
pýchy a naša horlivosť nebola farizejská. Nech je nám na tejto ceste
povzbudením modlitba Tomáša Morusa, ktorý si vybral dva silné
prostriedky, s pomocou ktorých bojoval s farizejstvom. Bola to
pokora a humor:
Bože, prosím ťa, daj mi dobré trávenie, a tiež, aby som mal čo
tráviť. Daj mi zdravé telo a svedomitosť pri jeho údržbe. Daj mi
Pane, myseľ, nepoznajúcu nudu, ktorá nevie čo je to reptať a
nariekať. A nedopusť, aby som si robil príliš veľa starostí o to
rozťahujúce sa niečo, čo sa volá „ja“.
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.
štvrtok 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
streda od 16:00 do 18:00 h. a spoveď chorých v piatok
od 11:00 h.
pondelok od 17:00 do 18:00 h.

Zbierka na misie činila: Haniska - 683.-€; Sokoľany - 211.-€;
Bočiar - 90.-€;
Na kostol ste darovali: zo svadby Bochynových 156.-€ a Kajlových
122.-€;
V nedeľu 3. novembra pozývame na odpustovú slávnosť do Bočiara
na slávnosť svätého Imricha. Svätú omšu bude celebrovať don Pavol
Seman SDB.
Počas dušičkových dní môžeme získať dušičkám odpustenie
hriechov za obvyklých podmienok.
Pobožnosť na cintoríne budeme mať 1. 11. o 14:30 v Haniske a
o 15:15 v Sokoľanoch.

Poriadok bohoslužieb po 31. Nedeli v CO
od 4.11. do 10.11. 2019
Ján a Mária
Pondelok
Sv. Karola
7:00 Kláštor
Petrillovi
Boromejského,
†Mária, Regina,
bisk.
4.11.
18:00 Bočiar
Ondrej Lebeňákovi
Utorok
5.11.
Streda

Sv. Imricha

féria

6.11.
Štvrtok
7.11.

féria

Piatok
8.11.
Sobota
9.11.

7:00

10.11.

Poďakovanie za 30
r. manželstva

17:00 Sokoľany

Dana, Tomáš,
Milan

18:00 Haniska

†Imrich Kačmárik

7:00

Kláštor

Anna Paholková

18:00 Sokoľany

Jolana Milasová

18:00 Haniska

Michal a Margita
Oravcovi

Výr. posviacky
Lateránskej 15:00 Haniska
baziliky

Za novomanželov

féria - detská

Margita, Ondrej,
Anna, Jozef
Poďak. Františka a
8:45 Sokoľany
Kamily za 40 r. m
Pavol a Katarína
8:45 Bočiar
Kerekešovi
 Juraj a Mária
10:00 Haniska
Tkáčovi
7:30

Nedeľa

Haniska

32. Nedeľa v
CO

Haniska

Stretnutie birmovancov bude v piatok 8.11. v Sokoľanoch aj
v Haniske.
Sviatosť manželstva chcú prijať:
Marek Okoš /Haniska/ a Michaela Andrusová /Trstené pri Hornáde/
ohlasujú sa 3.x.

Pondelok
28.10.
Utorok
29.10.
Streda
30.10.
Štvrtok
31.10.
Piatok
1.11.

Poriadok bohoslužieb po 30. Nedeli v CO
od 28.10. do 3.11. 2019
Sv. Šimona a 7:00 Kláštor
Vincent ml.
Júdu, apoš.
sviatok

féria
féria
féria
Všetkých
svätých,
slávnosť

18:00
7:00
18:00
18:00
18:00
7:00
18:00
7:30
8:45
8:45
10:00
7:30

Sobota
2.11.

Spomienka na
9:15
všetkých
verných
8:00
zosnulých
9:15

Nedeľa
3.11.

7:30
8:45
31. Nedeľa v
10:30
CO
10:00

Za ružencové spol.
Bočiar
František Sabo 
Haniska
Sokoľany †Regina Čerkalová
Sokoľany Jozef a Jozef Ferencovi
†Imrich Mikloš
Haniska
František Talpáš
Kláštor
†Mariena
Haniska
Za ružencové spol.
Haniska
Sokoľany Za ružencové spol.
†Mária a Juraj
Bočiar
Plichtovi
Za ZIP Heleny
Haniska
Poďakovanie Agnesy
Haniska
za 88 r. života
†Karol a Katarína
Sokoľany
Müllerovi
†Alžbeta a Juraj
Bočiar
Horváthovi
Za duše zosnulých Haniska
spoločná
Haniska Alžbeta Semanová
Imrich Seman
Sokoľany
Za požehnanie
Bočiar
farnosti - odpustová
 Imrich a Alžbeta
Haniska
Kajlovi

Sviatosť manželstva chcú prijať:
Marek Okoš /Haniska/ a Michaela Andrusová /Trstené pri Hornáde/
ohlasujú sa 2.x.
Stretnutie prvoprijímajúcich bude v utorok v Sokoľanoch a
vo štvrtok v Haniske.
Poklona Sviatosti oltárnej bude v štvrtok v Haniske, v stredu
v Sokoľanoch od 16:00h. a v Bočiari v pondelok od 17:00 h.

