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28. nedeľa v Cezročnom období
Prvé čítanie: Pán vystrojí hostinu a zotrie slzu z každej tváre
(Iz 25, 6-10a)
Žalm: Budem bývať v dome Pánovom mnoho a mnoho dní.
(Ž 23, 1-3. 4. 5. 6)
Druhé čítanie: Všetko môžem v tom, ktorý ma posilňuje
(Flp 4, 12-14. 19-20)
Evanjelium: Zavolajte na svadbu všetkých, čo nájdete
(Mt 22, 1-14)
*****************************************************************

Možnosť rozhodnúť sa

Sloboda je to, čo si dnešný človek azda najviac cení. Videl som
raz na jednom múre napísané: „Zoberte mi slobodu a zoberiete mi to
posledné, čo mám.“ Sloboda je nielen to „posledné“, čo človek má, ale
je to aj to najcennejšie, čo človek má! A to preto, lebo slobodou sa
človek najviac podobá Bohu, na ktorého obraz bol stvorený. Človek má
teda možnosť slobodne sa rozhodnúť pre svoje konečné a tým i časné
dobro. Z toho potom plynie, že nikto nesmie byť proti vlastnej vôli
donucovaní k veciam viery, k plneniu morálneho zákona, ako ho
predkladá Boh skrze zjavený Zákon (Desatoro). Ak sa tak niekedy v
dejinách Cirkvi robilo - napríklad násilné pokresťančovanie Indiánov
apod. - bolo to v priamom protiklade s pravdou, a ako také to prinieslo
viac škody než úžitku. V tejto súvislosti by si mali uvedomiť svoju
veľkú zodpovednosť hlavne rodičia, katechéti, skrátka všetci, ktorým z
povinnosti vyplýva starať sa o náboženskú a mravnú výchovu im
zverených duší. Pri šírení viery a mravnosti je potrebné voliť taký
spôsob prístupu, ktorý s veľkým citom zodpovednosti a úcty pristupuje
k slobode druhého človeka. Boh dal človeku možnosť rozhodnúť sa aj
proti svojmu konečnému a najvyššiemu Dobru. Toto však neznamená,
že to je zároveň aj slobodné konanie, alebo konanie, ktoré vedie ku
slobode. Konať (páchať) hriech, to nikdy nieje pravé slobodné konanie.
Spomeňme si, ako raz Ježiš povedal: „Každý, kto hreší je otrokom

hriechu“(Jn 8,34). To znamená, že ten, kto hoci aj „slobodne“ koná zlo
(to znamená, že sa preň sám rozhodne, že nie je k nemu nikým a ničím
donútený) je „otrokom“, teda v skutočnosti neslobodným človekom.
Sv. Gregor Nysenský, veľký obhajca ľudskej slobody, používa
pekné prirovnanie. Snúbenec, ktorý má skutočne svoje dievča rád, sa
cíti slobodným až vtedy, keď mu už nič neprekáža v tom, aby si ju
mohol vziať, je konečne slobodný, keď sa so svojím dievčaťom ožení.
Podobne bol slobodný i prvý človek v raji. Mal voľný prístup k Bohu,
rozprával sa s ním. Hriech mu však zavrel bránu raja. Stratil slobodu
byť s Bohom. A spolu s ním i my všetci. Sv. Gregor pripomína: Avšak
predsa nám niečo z onej rajskej slobody zostalo. Máme zatiaľ možnosť
sa neustále rozhodovať pre to alebo ono. Ak sa rozhodneme pre dobro,
stávame sa schopnými znovu byť s Bohom, rastieme v slobode! Ak
však robíme zlo, používame slobodné rozhodnutie k ďalšiemu ničeniu
a obmedzovaniu slobody, uzatvárame si prístup k Bohu.
(www.frantiskani.sk)
Osemsmerovka 
Nájdi v osemsmerovke knihy Starého zákona a dozvieš sa, čo povedal
sv. Hieronym o Svätom písme:
ABDIÁŠ, AGGEUS,
AMOS, BARUCH,
DANIEL,
DEUTERONÓMIUM,
ESTER, EXODUS,
EZECHIEL,
GENEZIS, IZAIÁŠ,
JEREMIÁŠ, JOEL,
JONÁŠ, JOZUE,
JUDITA, JÓB,
KAZATEĽ, KRONÍK,
KRÁĽOV,
LEVITIKUS,
MALACHIÁŠ,
MICHEÁŠ,
MÚDROSŤ,
NAHUM, NUMERI,
OZEÁŠ,
PIESEŇPIESNÍ,
PRÍSLOVIA, RÚT, SAMUELOVA, SIRACHOVEC, SOFONIÁŠ,
SUDCOVIA, TOBIÁŠ, ZACHARIÁŠ, ŽALMY

Poriadok bohoslužieb po 28. Nedeli v CO
od 12.10. do 18.10. 2020
Pondelok

féria

12.10.
Utorok

féria

7:00

Kláštor

Ladislav Veles

18:00

Bočiar

Za ZIP pre Jozefa

7:00

Haniska

 Ján a Margita
Kováčovi

13.10.
Streda

17:00 Sokoľany

Božena Ondisová

18:00 Haniska

†Katarína a Imrich
Iglaiovi

Kláštor

Imrich a Margita
Juhásovi

féria
14.10.
Štvrtok
15.10.
Piatok

Sv. Terézie
od Ježiša,
panny
a uč. Cirkvi
féria

16.10.
Sobota
17.10.

7:00

18:00 Sokoľany Vincent a Helena Suchi

Sv. Ignáca
Antiochijského, 7:00
bisk.m
7:30

Nedeľa
18.10.

Ladislav Vaňo

18:00 Haniska

29. Nedeľa
v CO

Haniska Anastázia Kováčová
Haniska

Mária,Margita,Ladislav
Vattaiovi

7:30 Sokoľany Ján a Regina Švarcovi
9:00 Sokoľany
8:45

Bočiar

ⴕOndrej, Mária, Juraj
Margita Spišáková

10:00 Haniska
Na budúci týždeň budeme mať zbierku na misie.

Tomáš Palenčár

Poriadok bohoslužieb po 29. Nedeli v CO
od 19.10. do 25.10. 2020
Pondelok

féria

19.10.
Utorok

féria

7:00

Kláštor

Mária Majorošová

18:00

Bočiar

†Mária a Juraj Plichtovi

7:00

Haniska

 Anna Bujnovská

17:00 Sokoľany

Za ZIP rodiny Lackovej

20.10.
Streda
féria
21.10.
Štvrtok
22.10.
Piatok

Sv. Jána
Pavla II.,
pápeža
féria

23.10.

Sobota
24.10.

Nedeľa
25.10.

Panny
Márie
v sobotu
/zmena
času,
z 3. na 2./

30. Nedeľa
v CO

18:00

Haniska

†Jozef a Alžbeta
Ondočkovi

7:00

Kláštor

Jolana Ivanová

19:00

Haniska

18:00 Sokoľany

Adorácia
Agnesa Semanová

18:00

Haniska

Ján Tóth

7:00

Haniska

Magdaléna,Helena,
Michal, Katarína

7:30

Haniska

Ondrej a Margita

7:30

Sokoľany

ⴕFrantišek Kondáš

9:00

Sokoľany

8:45

Bočiar

10:00

Haniska

Za ZIP rod. Matisovej
Ladislav, Juraj a Alžbeta
 Andrej a Miroslav
Štofovi

