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19. nedeľa v Cezročnom období
Prvé čítanie: Keď si trestal protivníkov, nás si povolal k sebe
a oslávil
(Múd 18, 6-9)
Žalm: Blažený ľud, ktorý si Pán vyvolil za dedičstvo.
(Ž 33, 1+12. 18-19. 20+22)
Druhé čítanie: Čakal na mesto, ktorého staviteľom a tvorcom je Boh
Evanjelium: Aj vy buďte pripravení

(Hebr 11, 1-2. 8-19)
(Lk 12, 32-48)

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

To stačí
Istý kraj postihlo strašné sucho. Tráva najprv zožltla a potom
uschla. Hynuli aj kríky a slabšie stromy. Z neba nespŕchla ani
kvapka a ráno sa neobjavil na zemi ani len tieň občerstvujúcej rosy.
Sucho bolo zo dňa na deň trýznivejšie. Dokonca aj silné staré
stromy, ktoré ponárali svoje korene hlboko do zeme, zhadzovali
lístie. Všetky studničky a pramene sa vytratili, vyschli aj potoky a
rieky. Pri živote ostal iba útly kvietok, lebo ho niekoľkými
kvapôčkami napájal malinký pramienok. Ale aj pramienok strácal
nádej: „Všetko je smädné, suché a umiera. Čo tu ja môžem urobiť?
Aký význam majú moje dve kvapky?" Blízko stál starý mocný
strom. Počul to nariekanie a prv než umrel, stačil povedať
pramienku: „Nik od teba nežiada, že rozzelenáš celú púšť. Tvojou
úlohou je udržať pri živote ten malý kvietok. Nič viac." Všetci sme
zodpovední za kvietok. Často na to zabúdame a bedákame nad tým,
čo nemôžeme urobiť....
Pán profesor skončil svoju prednášku a ako vždy sa opýtal: „Sú
nejaké otázky?" Ozval sa jeden študent: „Pán profesor, aký zmysel
má život?" Niektorí sa už chystali odísť a ktosi sa zasmial. Profesor

sa na zvedavca zadíval a pohľadom sa ho spýtal, či to myslí vážne.
Bolo to tak. „Odpovedám."
Vytiahol z vrecka náprsnú tašku, vybral z nej oválne zrkadielko, nie
väčšie ako minca, a povedal: „Za vojny som bol ešte dieťa. Raz som
na ceste zbadal rozbité zrkadlo. Vybral som si najväčší čriepok a
začal som sa s ním hrať. Mal som veľkú radosť, že sa mi podarilo
zamieriť slnečný lúč do najtmavšieho kúta, kam slnko nikdy
nezažiarilo, do hlbokých dier, prasklín a skrýš. Ten kúsok zrkadielka
som si nechal. Keď som vyrástol, pochopil som, že to nebola len
detská hra, ale metafora toho, čo môžem v živote urobiť. Aj ja som
iba úlomok zrkadla, ktoré celé nepoznám. Ale s tým kúskom, čo
mám, môžem poslať svetlo, pravdu, pochopenie, dobro, nehu do
temných kútov ľudského srdca, a tak niečo v niekom zmeniť. Možno
to uvidia aj iní a budú to robiť tiež. V tom je pre mňa zmysel života."
(www.saletinirozkvet.webnode.sk)

Detské okienko 
Ahojte! Tento týždeň sme si prichystali osemsmerovku. Keď
nájdete všetky slová, dostanete tajničku, ktorá Vám odhalí,
ktorým dvom pánom nemožno naraz slúžiť. Hľadajte tieto slová:
ANJELI, BOHATÝ, JEŽIŠ, KAĎA, LUKÁŠ, MERICA, MÁRIA,
NEPOCTIVÝ,OLEJ, SPRÁVCA, UČENÍK, VERNOSŤ, VEČNÝ,
ÚPIS

Poriadok bohoslužieb po 19. Nedeli v CO
od 8.8. do 14.8. 2022
Pondelok
8.8.

Sv. Dominika,
kňaza

Utorok
9.8.

Sv. Terézie
Benedikty
od kríža, p. a m.

Streda
10.8.

Sv. Vavrinca,
diakona
a mučeníka

Štvrtok
11.8.

Sv. Kláry,
panny

Kláštor

ⴕImrich Mihálik

18:00

Bočiar

ⴕJán, Imrich, Anton

7:00

Haniska

ⴕImrich Seman

17:00 Sokoľany

ⴕFrantišek Hiščák

18:00 Haniska

ⴕEdita a Andrej
Kajlovi

7:00

Kláštor

18:00 Sokoľany

Piatok
12.8.

féria

Sobota
13.8.

Panny Márie
v sobotu

Nedeľa
14.8.

7:00

18:00 Haniska

20. Nedeľa
v CO

7:00

Haniska

7:45 Sokoľany

ⴕKatarína Žačková
ⴕKarol a Katarína
Müllerovi
ⴕMária, Margita
a Ladislav Vattai
ⴕOľga Sedláková,
1. výr.
ⴕMária Matisová

ⴕAlžbeta
Horváthová
ⴕImrich, Helena
8:45 Sokoľany
a František Juhásovi
7:30

Haniska

8:45

Bočiar

10:00 Haniska

ⴕEmil Čerkala
Poďakovanie
Margity
za 50 r. života

Sviatosť manželstva chcú prijať:
Patrik Zajac /Haniska/ a Ing.Alžbeta Oravcová /Haniska/ ohl.sa 2x
Marek Duplinský /Cejkov/ a Barbora Vargová /Haniska/ ohl. sa 1x
Ján Kocai /Veľká Ida/ a Veronika Lacková /Haniska/ ohl. sa 1x

Pondelok
15.8.

Utorok
16.8.

Poriadok bohoslužieb po 20. Nedeli v CO
od 15.8. do 21.8. 2022
ⴕJozef a Anna
7:00 Kláštor
Bujnovski
ⴕMária a Ladislav
Nanebovzatie
17:00 Bočiar
Panny Márie,
Semanovi
slávnosť
18:00 Sokoľany
ⴕImrich Beli

Sv. Štefana
Uhorského

Streda
17.8.

féria

Štvrtok
18.8.

féria

Piatok
19.8.

féria

Sobota
20.8.

Sv. Bernarda,
opáta a uč.
Cirkvi

18:00 Haniska

ⴕHelena Takáčová

7:00

Haniska

ⴕAnna Buchláková

17:00 Sokoľany

ⴕOndrej, Margita,
Ladislav
ⴕAlžbeta Semanová,
1. výr.

18:00 Haniska
7:00

Kláštor

18:00 Sokoľany

ⴕHelena Semanová

18:00 Haniska

ⴕLadislav Bodnár

7:00

Haniska

15:30 Haniska
7:30

Haniska

8:45 Sokoľany
Nedeľa
21.8.

21. Nedeľa
v CO

ⴕSr. Hieronýma

8:45

Bočiar

ⴕImrich Vaško
Za novomanželov
Za ZIP rod. Kucovej
ⴕRegina Suchá
ⴕAgáta Spišáková

Poďakovanie Margity
za 80 r. života
Na budúci týždeň budeme mať zbierku na potreby našich kostolov.
Sviatosť manželstva chcú prijať:
Patrik Zajac /Haniska/ a Ing.Alžbeta Oravcová /Haniska/ ohl.sa 3x
Marek Duplinský /Cejkov/ a Barbora Vargová /Haniska/ ohl. sa 2x
Ján Kocai /Veľká Ida/ a Veronika Lacková /Haniska/ ohl. sa 2x
10:00 Haniska

