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33. nedeľa v Cezročnom období
Prvé čítanie: Tí, čo spia v prachu zeme, sa zobudia
(Dan 12, 1-3)
Žalm: Ochráň ma, Bože, k tebe sa utiekam. (Ž 16, 5+8. 9-10. 11)
Druhé čítanie: Jedinou obetou navždy zdokonalil tých, čo sa
posväcujú
(Hebr 10, 11-14. 18)
Evanjelium: Zhromaždí svojich vyvolených zo štyroch strán sveta
(Mk 13, 24-32)
*****************************************************************

...Zhromaždí svojich vyvolených zo štyroch strán sveta...
Cirkevný rok sa pomaly chýli ku koncu. Každý rok hodnotíme
podľa veľkosti úrody, podľa výdajov a ziskov. Možno práve kvôli
charakteru tohto obdobia nám aj cirkev ponúka zamyslenie o druhom
príchode Krista, o poslednom súde a smrti. Počuli sme v evanjeliu:
„V tých dňoch, po onom súžení slnko sa zatmie, mesiac nevydá svoj
jas, hviezdy budú padať z neba a nebeské mocnosti sa budú chvieť.“
Všetko to, čo dáva človeku svetlo a zážitok bezpečnosti a moci
v tomto živote, zrazu zlyhá: Slnko, mesiac, hviezdy. Všetky ľudské
istoty zhasnú pred istotou Boha. „Vtedy uvidia Syna človeka
prichádzať na oblakoch s veľkou mocou a slávou.“ Je celkom
možné, že slnko, mesiac a hviezdy nezhasnú tým spôsobom, že by
prestali žiariť, ale ich svetlo sa ukáže ako bezvýznamné v porovnaní
s tým, ktorý sa predstavuje: „Ja Som Svetlo sveta!“. Syn človeka,
Ježiš Kristus príde s veľkou mocou a slávou. Neprestane byť Tichý a
Pokorný Srdcom, a predsa príde s veľkou mocou a slávou. Uvidíme
veľkú moc Božej Tichosti a Pokory. Boh príde medzi nás ako
človek, Boh nás bude súdiť ako človek.
(www.frantiskani.sk)
Záložňa
Trochu tajomná, nie úplne bežná, často posudzovaná a pre
zúfalcov považovaná je prevádzka záložne. Väčšinou tam ľudia
zavítajú pre nejaký zvláštny dôvod. Najčastejším dôvodom ich

"návštevy" v záložni je to, že majú niečo, čo im je momentálne úplne
zbytočné, a potrebujú niečo, čo v záložni majú. Častokrát prichádza
zákazník s cennými vecami, ktorých sa nechce vzdať, len aby
vyriešil svoju situáciu, len aby dostal to, čo je preňho momentálne
najviac potrebné. Je to jednoduché. Keď máš niečo, čo je možno
drahé a cenné v tvojich očiach, ale práve teraz je ti to úplne nanič,
tak to odnes tam, kde ti dajú presne to, čo potrebuješ. Presne tak, je
to aj v našich životoch. Máme plno vecí, majetku, talentov, vzťahov,
titulov, lások, máme toho všetci veľmi veľa. Máme plno túžob,
citov, nápadov, plánov. Máme v sebe plno zranení, bolestí, sklamaní,
neodpustení a veľa hnevu, pýchy, smútku, intríg a posudzovania.
Sme veľakrát k tomu všetkému veľmi "pripútaní", záleží nám na tom
a nechceme sa ničoho z toho vzdať, aj keď je nám to všetko úplne
nanič. Nič z toho, nám neprináša radosť a pokoj. Nevieme milovať,
odpúšťať a hlavne slúžiť. Zoberme úplne všetko, čo máme a
odnesme to tam, kde nám dajú presne to, čo bude pre nás najlepšie.
Otvorme svoje srdcia a dajme Bohu všetko, čoho sa tak "zubaminechtami" držíme. Všetko to, čo mu do jeho rúk zveríme, on s láskou
prijme a postará sa, aby sme mali všetko, čo naozaj potrebujeme. On
mení srdcia, mení vzťahy, mení túžby. On dáva nový život. On dáva
do života to, čo ti prinesie ozajstnú radosť, neuveriteľný pokoj a
dokonalú lásku. Boh je dobrý a vie, čo potrebujeme. On vie, aký máš
talent a ako by si ho mohol využiť. On vie, po akej láske túžiš, a
chce ti poslal do cesty presne toho, kto ti takú lásku bude môcť dať.
On vie, čo cítiš, čoho sa bojíš i čo ti robí radosť. On vie! Povedz mu:
"Bože, otecko môj, chcem ti dať úplne všetko, čo mám. Ty buď
mojim pánom. Buď pánom môjho života, môjho srdca, mojej mysle.
Buď pánom všetkého, z čoho mám strach, i toho, čo mi robí radosť.
Zober si moje rany z minulosti, daj mi dosť lásky a pokory do života,
ktorý teraz žijem a prosím o trpezlivosť a dôveru v to, že všetko, čo
ma ešte čaká, máš ty v rukách. Ja sa budem snažiť, aby som tu bola
vždy pre každého a viem, že ty sa postaráš o všetko ostatné. Bože
viem, že keď ty budeš mojím pastierom, nič mi nebude chýbať!"
(www.saletinirozkvet.sk)

...„Pokoj nie je niečo, po čom túžite, ale niečo, čo vytvárate, na čom
pracujete, čím ste a čo rozdávate.“...
(Robert Fulghum)

Poriadok bohoslužieb po 33. Nedeli v CO
od 15.11. do 21.11. 2021
Pondelok

féria

15.11.
Utorok

féria

16.11.
Streda
17.11.

Sv. Alžbety
Uhorskej,
rehoľníčky

Štvrtok
féria

6:50

Kláštor

ⴕLadislav Nahaj

18:00

Bočiar

ⴕ Michal Beli

6:50

Kláštor

ⴕMária Liptáková

7:00

Haniska

ⴕImrich Majoroš

18:00 Sokoľany
18:00 Haniska
6:50

Kláštor

Na úmysel darujúcej

18.11.
Piatok
19.11.

féria

Sobota
20.11.

Panny Márie
v sobotu

19:00 Haniska

ADORÁCIA

18:00 Sokoľany

ⴕFrantišek Varga, 1. výr.

18:00 Haniska

ⴕ Mária a Ondrej Miklošovi

7:00

Haniska

ⴕ Bartolomej Horváth

7:00

Kláštor

7:30

Haniska

ⴕLadislav a Helena
Papugovi
ⴕ Alžbeta a František
Oravcovi
ⴕFrantišek a Agnesa
Semanovi
ⴕImrich, Margita, Igor
Štieberovi

9:00 Sokoľany
Nedeľa
21.11.

34. Nedeľa
v CO Kristus Kráľ

ⴕ František a Regina
Beregszasziovi
ⴕ Michal a Alžbeta
Benešovi
Poďakovanie Ľuboša
za 50 r. života

7:30 Sokoľany
8:45

Bočiar

ⴕVojtech a Agnesa Benicki

7:30

Kláštor

ⴕDorota, Jozef, Ján, Anna

10:00 Haniska

ⴕJuraj a Mária Tkáčikovi

Na budúcu nedeľu budeme mať zbierku na potreby našich kostolov.
Od pondelka 22.11. budú obnovené bohoslužby v kláštore.

Od pondelka 22.11. sa mení COVID automat pre bohoslužby, viac na : www.haniska.rimkat.sk

Poriadok bohoslužieb po 34. Nedeli v CO
od 22.11. do 28.11. 2021
Pondelok
22.11.

Sv. Cecilie,
panny
a mučenice

Utorok
23.11.

féria

Streda
24.11.

Sv.Ondreja
Dung-Laka
a spol.
mučeníkov

Štvrtok
25.11.

Kláštor

ⴕMária Palenčárová

18:00

Bočiar

ⴕ Imrich a Ján

6:50

Kláštor

ⴕJozef a Margita Bodnárovi

7:00

Haniska

ⴕAndrej Harčarik

18:00 Sokoľany

ⴕ Karol Nemec

18:00 Haniska

ⴕ Za zomrelých z rod.
Sedlákovej

Sv. Kataríny
Alexandrijskej, 6:50
panny a m.

Piatok
26.11.

féria

Sobota
27.11.

Panny Márie
v sobotu

Nedeľa
28.11.

6:50

1. Adventná
nedeľa

Kláštor

ⴕVladimír Kajla
ⴕMikuláš Mati

18:00 Sokoľany

ⴕTomáš a Dana Vargovi

18:00 Haniska

ⴕ Alžbeta,Tomáš,Alžbeta,
Vojtech

7:00

Haniska

ⴕŠtefan Iglai

7:00

Kláštor

ⴕSr. Maristella a Peter

7:30

Haniska

ⴕ Jolana Mihalíková

9:00 Sokoľany

ⴕImrich a Margita

7:30 Sokoľany

ⴕMária Lacková

8:45

Bočiar

ⴕMargita Horváthová

7:30

Kláštor

ⴕJán Hreha

10:00 Haniska

Za ZIP Marty s rodinou

- V piatok 26.11. bude stretnutie prvoprijímajúcich v Sokoľanoch
aj v Haniske.
- Na budúcu nedeľu 28.11. bude jesenná zbierka na charitu.

