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5. veľkonočná nedeľa
Prvé čítanie: Porozprával im, ako na ceste videl Pána. (Sk 9, 26-31)
Žalm: Tebe, Pane, patrí moja chvála vo veľkom zhromaždení.
(Ž 22, 26b-27. 28+30. 31-32)
Druhé čítanie: Toto je jeho prikázanie: aby sme verili a milovali.
(1 Jn 3, 18-24)
Evanjelium: Kto ostáva vo mne a ja v ňom, prináša veľa ovocia.
(Jn 15, 1-8)
*****************************************************************

Nebuďme ľahostajní...
Iste všetci vieme, aké dôležité je pri výklade určitej náuky
používať príklady. Vedia to učitelia, vychovávatelia, ale aj rodičia.
Všetko pochopíme oveľa ľahšie, ak je to podložené príkladom.
V dnešnom evanjeliu chce Ježiš poukázať na povahu Cirkvi,
ktorú hodlal založiť. Aby poslucháči pochopili z jeho výkladu čo
najviac, vyrozprával podobenstvo o viniči a ratolestiach. Chcel
zdôrazniť, aký má byť postoj jednotlivých členov Cirkvi k jej hlave,
ktorou je On sám.
Kristus založil Cirkev z Božej vôle. Jeho náuka a jeho život sú
viničom, na ktorom rastú a prinášajú ovocie deti Cirkvi, jej ratolesti.
Všetci sme boli krstom zaštepení do zdravého viniča – Krista. Ale to
neznamená, že už musíme na viniči zostať a priniesť úrodu. Štep sa
musí ujať a rásť. Nemôže jestvovať sám od seba, lebo potrebuje
živiny. Ak sa nenapojí na vinič a neujme sa, uschne. Suchú ratolesť
potom odstránia a spália, lebo je neužitočná a prekáža v raste
zdravým ratolestiam.
Ježiš nás chce upozorniť, že taký je aj náš život. Každý človek je
pri krste zaštepený do Krista. Tam vzniká základ a predpoklad rastu
aj dobrej úrody. Veď prinášať úrodu je cieľom každej ratolesti, ktorá

bola naštepená do viniča. Z toho vyplýva, že byť pokrsteným ešte
neznamená byť pri cieli. Ak by sme zostali iba pri krste, bolo by to
veľmi málo. Preto márne vzdychajú mnohí starí rodičia, keď túžia,
aby ich vnúčik bol aspoň pokrstený, aby nemali doma pohana. Je
pekné a chvályhodné, že im to leží na srdci. Pokiaľ ale nie je
predpoklad, že dieťa bude vyrastať v náboženskom prostredí a
nebude vedené ďalej k ďalším sviatostiam, je to nedostatočné. Jeho
krst vlastne zaťaží rodičov aj krstných rodičov, ktorí na seba berú
zodpovednosť pomáhať, učiť, viesť príkladom a vychovávať ho vo
viere, a pritom z rozmanitých príčin nie sú toho schopní. Vyzerá to
tak, akoby sme zaštepili štep, ale hneď ako začne klíčiť, púčik
odtrhneme. Môžeme tu vari čakať ovocie? Načo sme vlastne štepili?
Krst dieťaťa má vtedy zmysel, ak je zaručený náboženský rast
dieťaťa. Tu je nevyhnutné zostať v spojení s Kristom a z neho čerpať
živiny. Vieme, že je to milosť Božia, ktorú dostávame cez prijímanie
sviatostí. Prvá a najpotrebnejšia z nich je krst. Nemožno však určiť,
ktorá je posledná, alebo koľkokrát ich treba prijímať. Je nutné si
uvedomiť, že prijatie každej sviatosti nie je cieľom, ale prostriedkom
k cieľu. Je tou správnou cestou, ktorá cieľ robí bližším. Tu sa ale
mnohí veriaci veľmi mýlia. Vidia prvé sväté prijímanie alebo
birmovku svojich detí ako cieľ, ktorý keď dosiahli, splnili svoju
rodičovskú povinnosť a deti majú Pána Boha doslova kúpeného.
Veď mu venovali čas a chodili aj na náboženstvo. Neviete si ani
predstaviť, ako to kňaza bolí, keď dieťa skončí s kostolom, s
modlitbou, so sviatosťami a vôbec s celým kresťanským životom po
prvom svätom prijímaní či po birmovke. Je to strašné, keď sa dieťa
prizná, že mama povedala, že tam už nemusí chodiť.
Ak sme aj my boli v našom spojení s Kristom ľahostajní, alebo
sme spojenie prerušili, obnovme ho! Ak sme doteraz boli napojení
na Krista, primknime sa k nemu ešte pevnejšie. Ak sme čerpali z
jeho slov, sviatostí a obety, čerpajme ešte častejšie a úprimnejšie.
Ježiš jasne hovorí: Kto vytrvá do konca, bude spasený. (www.trojica.sk)
Spovedanie pred prvým piatkom:
Haniska: streda od 9:00 do 10:00 h. a od 16:30 do 18:00 h.
piatok od 16:00 do 18:00 a spoveď chorých od 9:00 h.
Sokoľany: utorok od 9:00 do 10:00 h. a od 16:30 do 18:00 h.
piatok od 16:00 do 18:00 h. a spoveď chorých od 11:00 h.
Bočiar: pondelok od 17:00 do 18:00 h.

Pondelok
10.5.
Utorok

Poriadok bohoslužieb po 6. Veľkonočnej nedeli
od 10.5. do 16.5. 2021
7:00 Kláštor
ⴕLadislav Vaňo
féria
†Ján Imrich
18:00 Bočiar

féria

7:00

Haniska

ⴕ AlžbetaZborayová

11.5.
Streda

17:00 Sokoľany

Jozef Seman

18:00 Haniska

Poďakovanie
za 50 r. života

féria
12.5.

7:00
Štvrtok
13.5.

Piatok
14.5.
Sobota
15.5.

ⴕTibor Nagy

Za požehnanie
farnosti
Nanebovstúpenie
ⴕFrantišek
Pána, slávnosť
18:00 Sokoľany
a Regina
Beregszasziovi
18:00 Haniska ⴕAgnesa Berešová
18:00 Sokoľany ⴕFrantišek Varga
Sv. Mateja,
apoštola, sviatok 18:00 Haniska Anna Bujnovská
féria

Nedeľa
16.5.

Kláštor

17:00

Bočiar

7:00

Haniska

7:30

Haniska

ⴕLadislav Nahaj
Bartolomej Sabo

7:30 Sokoľany ⴕBartolomej Lacko
7. Veľkonočná
nedeľa /Sv. Jána
Nepomuckého/

8:45

Bočiar

9:00 Sokoľany
10:00 Haniska

ⴕ Mária, Štefan
a Ján Spišákovi
ⴕAlžbeta, Imrich
a Pavol
Za ZIP Tomáša
s rodinou

Pondelok až stredu máme prosebné dni, obsahom sú prosby
za úrodu.
Na budúci týždeň budeme mať zbierku na potreby našich kostolov.

Poriadok bohoslužieb po 5. Veľkonočnej nedeli
od 3.5. do 9.5. 2021
Sv. Filipa a
Pondelok
7:00 Kláštor Bartolomej Angelovič
Jakuba,
apoštolov,
3.5.
Za ružencové spol.
18:00 Bočiar
sviatok
Za ZIP rod.
Utorok
7:00 Haniska
Oravcovej
Sv. Floriána,
mučeníka
ⴕMária Pirošková,
4.5.
18:00 Sokoľany
1. výr.
Streda
Poďakovanie Alžbety
féria
18:00 Haniska
za 60 r. života
5.5.
Štvrtok
6.5.
Piatok
7.5.
Sobota
8.5.

Nedeľa
9.5.

féria
féria

7:00

Kláštor

18:00 Sokoľany

Ondrej a Bystrik
Nigutovi
Za ružencové spol.

Za ružencové spol.
Regina a Ondrej
7:00 Haniska
Miklošovi
féria
†Štefan, Tomáš,
7:45 Sokoľany
Agnesa, Tomáš
Za ZIP manželov
7:30 Haniska
ⴕRenáta a Jolana
9:00 Sokoľany
6. Veľkonočná
Mária Zeleňaková
nedeľa /Deň 7:30 Sokoľany
Poďakovanie
Reginy
matiek/
8:45 Bočiar
za 80 r. života
 Štefan a Anna
10:00 Haniska
18:00 Haniska

Poklona Sviatosti oltárnej bude v piatok v Haniske a v Sokoľanoch
od 16:00h. a v Bočiari v pondelok od 17:00 h.
Stretnutie prvoprijímajúcich v Sokoľanoch bude v utorok 4. 5.
Termín prvého svätého prijímania presúvame na 27. júna 2021.
V pondelok 3. mája o 19.30 pozývam snúbencov na Farský úrad, ktorí
sa hodlajú sobášiť.
Na budúci týždeň budeme mať zbierku na katolícke masmédiá.

