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17. nedeľa v Cezročnom období
Prvé čítanie: Nehnevaj sa, Pán môj, že ešte hovorím (Gn 18, 20-32)
Žalm: Vyslyš ma, Pane, keď ťa budem vzývať.
(Ž 138, 1-2a. 2bc+3. 6-7b. 7c-8)
Druhé čítanie: Oživil vás s ním a odpustil nám všetky hriechy
Evanjelium: Proste a dostanete!

(Kol 2, 12-14)
(Lk 11, 1-13)

*****************************************************************

O troch balónoch
Boli raz tri lietajúce balóny. Boli vyrobené preto, aby mohli
ľuďom ukázať svet z iného pohľadu a spravili im tak radosť. Ako to
však býva, každý balón mal nato, že má slúžiť, iný názor.
Prvý balón nemal vôbec v pláne slúžiť a robiť druhým radosť. Bál
sa, že pri službe, keď budú doň ľudia nastupovať, ho poškodia, že sa
mu vo vzduchu môže roztrhnúť krásny farebný povrch, bál sa
vzduchu, ktorým sa mal naplniť, aby vzlietol. Bál sa a nechcel
slúžiť, aby mu to neuškodilo. Stal sa nepoužiteľný. Nenaplnený,
sfúknutý, so šnúrkami zamotanými a košom zapadaným prachom,
ležal na zemi až....
Druhý balón bol o čosi snaživejší. Chcel sa hrdiť titulom "dobrý
balón". Nechal sa naplniť vzduchom, ale do svojho koša púšťal iba
niektorých ľudí. A aj keď už do svojho vnútra niekoho pustil, bolo to
zbytočné. Nevzlietol. Neodlepil sa od zeme, od "bezpečnej pôdy"
pod nohami a vôbec tak neplnil to, načo bol vyrobený. Neukázal im
"nebeský" svet, nerobil im radosť, neposkytol iný pohľad na svet, a
vlastne pre nikoho nespravil nič také, čo by mu narušilo jeho
"bezpečné" bytie na svete, jeho stereotyp a pohodlie. Ani on v
skutočnosti neplnil to, načo bol vyrobený.

O treťom balóne, by vedelo veľa ľudí rozprávať. To, ako slúžil
tretí balón, bolo ozaj "to pravé orechové". On vedel, že nič lepšie a
užitočnejšie nespraví, ako keď dovolí vstúpiť ľuďom do svojho koša,
do svojho vnútra, do svojej úplnej blízkosti. Vedel, že sa musí
nechať naplniť vzduchom. Musí to byť vzduch, ktorý je najvhodnejší
na let do nebies. Potom balón vzlietne až k nebesiam, až do výšin a
ľudia uvidia svet úplne ináč ako predtým. Balón vedel, že všetkých
ľudí na svete do svojho koša nevezme, ale aspoň tých, ktorých mal
vo svojej blízkosti, aspoň ich chcel potešiť, poslúžiť im a ukázať im
"nebeský svet". Nebolo to jednoduché rozhodnutie, veď keď sa
odlepíš od zeme, všetko je vtedy v "božích rukách". Musíš iba veriť
tomu, čím si naplnený, nesmie ťa odradiť nič a nikto. Toto všetko
balón vedel. Naplnil sa teda tým najdokonalejším vzDUCHOM,
otvoril dokorán svoj kôš, svoje SRDCE, vpustil tam ľudí a odlepil sa
z (NE)bezpečia tohto sveta a zeme. Vyletel do výšin, do nebies,
bližšie k Bohu a ukázal blížnym božský pohľad na svet. Veď vieš, že
keď si ozaj naplnený Božím vzDUCHOM, aj keď ťa vietor odfúkne
kdekoľvek, nech sa tam deje čokoľvek, nech robíš, čo robíš, Boh je
pri tebe. Ver! Hoc okolo "tvojho balóna" lieta kŕdeľ dravcov, možno
nebezpečné stíhačky, keď je búrka, hurikán, a s tebou to možno
poriadne "zamáva". Boh je ten, ktorý ťažké a boľavé situácie nedáva,
nedávkuje, neprideľuje, ani nás nimi neskúša. Boh je ten, ktorý čaká
na tvoje "ÁNO" a chce, aby po tvojej skúsenosti s jeho láskou si sa
"odlepil" od zeme a začal ľuďom svojou službou robiť ich život
božský! Nerieš, či sa to oplatí, či to ozaj treba, či si to ľudia zaslúžia,
čo z toho budeš mať. Iba v službe, láske a pokore, odlepený zo zeme
a naplnený správnym vzDUCHOM, vzlietneš do výšin, do nebies,
Bohu do náručia.
(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 18. Nedeli v CO
od 1.8. do 7.8. 2022

Pondelok
1.8.

Sv. Alfonza
Máriu de
Liguori, bisk.
a u.C.

7:00

Kláštor

ⴕRegina Dudášová

18:00

Bočiar

Za ružencové
spoločenstvo

7:00

Haniska

ⴕBartolomej
Angelovič
ⴕJozef, Helena,
Imrich Semanovi

Utorok
2.8.

féria

Streda
3.8.

féria

18:00

Haniska

ⴕFrantišek Čarný

Štvrtok
4.8.

Sv. Jána Máriu
Vianneya, kňaza

7:00

Kláštor

ⴕAlžbeta Liptáková

Piatok
5.8.

Prvý piatok
v mesiaci

Sobota
6.8.

Premenenie
Pána, sviatok

Nedeľa
7.8.

18:00 Sokoľany

18:00 Sokoľany
18:00

Haniska

7:00

Haniska

7:45 Sokoľany
7:30 Haniska
8:45 Sokoľany
19. Nedeľa v CO
8:45
Bočiar
10:00 Haniska

Za ružencové
spoločenstvo
Za ružencové
spoločenstvo
ⴕMagdaléna
Semanová
ⴕMargita Ondová
ⴕŠtefan Sabo
ⴕLadislav Gergely
ⴕŠtefan Majný
ⴕHelena Vaňová

Sviatosť manželstva chcú prijať:
Tibor Krišák /Košice/ a Ing. Valéria Semanová /Haniska/ ohlasujú
sa 3x.
Patrik Zajac /Haniska/ a Ing. Alžbeta Oravcová /Haniska/ ohlasujú
sa 1x.

Poriadok bohoslužieb po 17. Nedeli v CO
od 25.7. do 31.7. 2022
Pondelok
25.7.
Utorok
26.7.

Sv. Jakuba,
apoštola,
sviatok

7:00

Kláštor

ⴕŠtefan Sabo

18:00

Bočiar

ⴕMária Semanová,
1. výr.

Haniska

ⴕRegina Dudášová

Sv. Joachima a
Anny, rodičov 7:00
P. Márie

Streda
27.7.

Sv. Gorazda
a spoločníkov

Štvrtok
28.7.

féria

17:00 Sokoľany
18:00 Haniska
7:00

Kláštor

Piatok
29.7.

18:00 Sokoľany
Sv. Marty,
Márie a Lazára 18:00 Haniska

Sobota
30.7.

Bl. Zdenky
Cecílie
Schelingovej,
p. a m.

7:00

7:45 Sokoľany

18. Nedeľa
v CO

ⴕTomáš, Alžbeta,
Vojtech, Alžbeta
ⴕHelena Semanová
ⴕImrich a Mária
Majorošovi
ⴕBartolomej Horváth
ⴕJán Lacko

Haniska

ⴕAgnesa a Andrej
Sopkovi

8:45 Sokoľany

ⴕLadislav Potemri

7:30
Nedeľa
31.7.

Haniska

ⴕFrantišek VargaJuhás
ⴕJuraj, Alžbeta,
Ondrej a Mária

8:45

Bočiar

10:00 Haniska

ⴕMargita Horváthová
ⴕŠtefan Zöldy

Sviatosť manželstva chcú prijať:
Michal Fortuna /Sokoľany/ a Katarína Hriczišonová /Čaňa/ ohl. sa 3x
Tibor Krišák /Košice/ a Ing. Valéria Semanová /Haniska/ ohl. sa 2x

