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13. nedeľa v Cezročnom období
Prvé čítanie: Elizeus vstal a šiel za Eliášom.
(1 Kr 19, 16b. 19-21)
Žalm: Ty, Pane, si moje jediné dobro. (Ž 16, 1-2a+5. 7-8. 9-10. 11)
Druhé čítanie: Ste povolaní pre slobodu.
(Gal 5, 1. 13-18)
Evanjelium: Rozhodol sa ísť do Jeruzalema. Pôjdem za tebou všade,
kam pôjdeš.
(Lk 9, 51-62)
*****************************************************************

Sopka
"Oci? Čo je to sopka?"“ Sopka sa podobá na kopec, na vrch, na
horu, ktorá vzniká tak, že z hĺbky zeme si na povrch prerazí cestu
žeravá hmota, magma. Magma sa na povrchu ochladzuje a vytvára
rôzne tvary sopky. Čím viac magmy, tým väčšia sopka. Sopka stojí a
čaká, kedy sa v jej vnútri tak zvýši teplota, že všetko to žeravé vyjde
cez jej vrch von a láva sa rozleje po jej okolí. Dym z nej je taký
silný, že až ďaleko je cítiť to, že sopka chrlila. Láva sa rozlieva a
obrovskou teplotou páli všetko na okolí.. Sopka nechrlí lávu stále,
niekedy je aj pokojná, ale keď začne, tak má všetko v okolí smolu. V
najbližšom okolí pri sopke je najväčšia teplota, najväčšie katastrofy,
najväčšie "teplo". Jednoducho, synku, od sopky preč."
"Oci, sopka je zlá?" "To je ťažko povedať. Ona sa totiž neovláda,
ona nemá nad sebou kontrolu, ona nemá moc zdržať sa. Keď sa to v
nej nazbiera, tak vybuchne a chrlí, ničí a spôsobuje katastrofy vo
svojom okolí. Sopka však nemá dušu, nemá srdce, nemá rozum.
Preto tvrdiť, že je zlá, je ťažké. Je to niečo neživé, čo nemá súcit s
okolím, avšak dobrá je možno preto, že si môžeme lepšie predstaviť,
ako sa častokrát správame v našich životoch. Sopka by mala byť
príklad ako nežiť."
Predstavme si svoje životy. Koľkokrát sa správame ako ničivá
sopka chrliaca spaľujúcu lávu? Veď ešte ráno si v pohode, doobeda
jeden problém, na obed druhý, poobede sa tiež niečo "pokašle" a v

nás to začína vrieť. Vrie, vrie a po príchode domov k tým, na ktorých
nám v živote najviac záleží, častokrát začneme chrliť lávu hnevu a
zlosti v podobe kritiky, urážok, kriku, plaču a hádok. Možno práve
tam preto, že pred cudzími chceme byť top rodičmi, top manželmi a
manželkami, správnymi a slušnými ľuďmi. A tak ako láva, tam, kde
začína zo sopky vytekať, tak tam spôsobuje najväčšie škody,
najväčšie katastrofy a peklo, tak aj my práve tým najbližším svojim
chrlením spôsobujeme obrovské zranenia. Bolesť a smútok. Práve
tam ostávajú po našom správaní napáchané obrovské škody, zlomené
srdcia, zabité vzťahy a pochovaná láska. Z takého prostredia
vychádzajú do sveta ďalší, ktorí mali svoje vnútra spálene lávou
nadávok, urážok, nepochopenia a kritiky. Naše vnútro rozlieva
ničivú lávu všade tam, kde cítime, že máme problém, že sme
zranení. Práve preto častokrát vznikajú konflikty. Naše problémy tak
neriešime, ale prehlbujeme a sú často boľavejšie, ako boli na
začiatku. "Chrlením lávy" chceme zakryť naše vlastné slabosti a
nedostatky. Preto, keď budeš opäť plný hnevu, zlosti a úzkosti, a keď
to bude v tebe vrieť, spomeň si, že ani sopka po erupcii nie je
šťastnejšia. Je tvrdá, zadymená a naokolo je plno smradu. Tak aj ty,
keď budeš chcieť začať opäť kričať, urážať, nadávať, obviňovať a
tiež obhajovať seba, vedz, že ani tebe lepšie nebude. Akurát bude
všetko okolo teba zničené. Všetci naokolo budú smutní, zranení a
budú chcieť od sopky, od teba zutekať.
Veď ty nie si ako sopka, ty máš srdce, ty máš dušu, ty máš rozum.
Ty môžeš mať svoje konanie pod kontrolou. Ty sa môžeš ovládať a
krotiť. Veď ty si milované Božie dieťa, veľmi nedokonalé, ale
milované tou najdokonalejšou láskou. Bez Boha to nedáš!
Nedokážeš robiť veci dokonalo sám, zo svojej sily.
(www.saletinirozkvet.sk)

Spovedanie pred prvým piatkom:
Haniska: streda od 9:00 do 10:00h. a od 16:30 do 18:00h.
piatok od 16:00 do 18:00h. a spoveď chorých od 9:00h.
Sokoľany: utorok od 9:00 do 10:00h. a od 16:30 do 18:00h.
piatok od 16:00 do 18:00h. a spoveď chorých od 11:00 h
Bočiar: pondelok od 17:00 do 18:00h.
Poklona Sviatosti oltárnej bude v piatok v Haniske a v Sokoľanoch
od 16:00h. a v Bočiari v pondelok od 17:00h.

Poriadok bohoslužieb po 13. Nedeli v CO od 27.6. do 3.7. 2022
Pondelok
27.6.
Utorok
28.6.

Streda
29.6.

féria

6:50

Kláštor

ⴕAnna,Štefan,Mária,Pavol

18:00

Bočiar

Za ružencové spoločenstvo

Sv. Ireneja, 7:00 Haniska
biskupa a
mučeníka 18:00 Sokoľany
Sv. Petra
a Pavla,
apoštolov,
slávnosť

féria

ⴕLadislav Potemri

7:00

Haniska

Za B pomoc
a poďak. darujúcej

17:00

Bočiar

ⴕMargita Horváthová

18:00 Sokoľany ⴕŠtefan,Margita,Štefan,Anna
18:00 Haniska

Štvrtok
30.6.

ⴕOndrej Pástor

ⴕLadislav Dulovič

6:50

Kláštor

Poďak. Ondreja a Margity
za 60 rokov života

7:45

Haniska

Poďakovanie za školský rok

Piatok
1.7.

Prvý piatok 18:00 Sokoľany Za ružencové spoločenstvo
v mesiaci 18:00 Haniska Za ružencové spoločenstvo

Sobota
2.7.

Návšteva
7:00 Haniska
preblahosl.
Panny Márie 10:30 Sokoľany
7:30

Nedeľa
3.7.

14. Nedeľa
v CO

Haniska

8:45 Sokoľany
8:45

Bočiar

10:00 Haniska

ⴕAlžbeta Liptáková
ⴕFrantišek Hiščák
ⴕFrantišek Čarný
ⴕJán Novotný
Za ZIP Márie Čonkovej
ⴕTomáš Palenčár

Sviatosť manželstva chcú prijať:
Oliver Lacko /Trstené pri Hornáde/ a Dominika Berešová
/Sokoľany/ ohlasujú sa 2. X
Zbierka na kostol činila: Haniska 445.-€; Sokoľany 246.-€; Bočiar
161.-€;

Poriadok bohoslužieb po 14. Nedeli v CO od 4.7. do 10.7. 2022
Pondelok
4.7.

féria

7:00

Kláštor

ⴕAlžbeta Horváthová

18:00

Bočiar

ⴕMária a Ondrej Čerkalovi

Utorok
5.7.

7:30 Haniska ⴕJozef a Alžbeta Sedlákovi
Sv. Cyrila
a Metoda,
ⴕMária Matisová
8:45 Sokoľany
slovanských
Za požehnanie farnosti
Bočiar
vierozvestov, 8:45
slávnosť
ⴕLadislav Bodnár
10:00 Haniska

Streda
6.7.

Sv. Mária 17:00 Sokoľany
Geretti, panna
a mučeníca 18:00 Haniska

Štvrtok
7.7.
Piatok
8.7.

Sobota
9.7.

féria

féria

7:00

ⴕHelena Vaňová
Pútnici do Krakova

17:00 Sokoľany

ⴕImrich Beli

18:00 Haniska

Poďakovanie Andreja
za 70 r života

Panny Márie 7:00 Haniska
v sobotu
16:00 Sokoľany

15. Nedeľa
v CO

ⴕTomáš a Regina
Kundrákovi

11:00 Haniska

ⴕImrich Mihálik
Za novomanželov

Haniska

Za ZIP rod. Márie

8:45 Sokoľany

ⴕVáclav,Mária,
Júlia Rappensberg.

7:30
Nedeľa
10.7.

Kláštor

ⴕLadislav Gergely

8:45

Bočiar

ⴕŠtefan Majný

Za ⴕ z rod. Vaškovej
a Papugovej
V piatok budú prechádzať cez nás pútnici do Božieho milosrdenstva
v Krakove. Ak by sa chcel niekto pridať, privítame ich na sv. omši
o 11. h. a obedom ich odprevadíme.
Sviatosť manželstva chcú prijať:
Oliver Lacko /Trstené pri Hornáde/ a Dominika Berešová
/Sokoľany/ ohlasujú sa 3. X
10:00 Haniska

