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21. nedeľa v Cezročnom období
Prvé čítanie: Privedú všetkých vašich bratov zo všetkých národov
(Iz 66, 18-21)

Žalm: Choďte do celého sveta a hlásajte evanjelium.
Druhé čítanie: Koho Pán miluje, toho tresce

(Ž 117, 1. 2)

(Hebr 12, 5-7. 11-13)

Evanjelium: Prídu od východu i západu a budú stolovať v Božom
kráľovstve
(Lk 13, 22-30)
*****************************************************************

Tesná brána
„Pane, je málo tých, čo budú spasení“? Otázka adresovaná Ježišovi
musela byť šokom pre mnohých Židov. Židia boli totiž presvedčení,
že stačí byť Židom a spásu majú istú. Pohanov vylúčili zo spásy. Ježiš
viackrát hovorí, že o Božie kráľovstvo človek musí bojovať a len
„násilníci sa ho zmocňujú“. Boháčovi, ktorý si ho svojím životom na
zemi nezískal, a aby ho získali aspoň jeho bratia, Abrahám hovorí:
„Ak nepočúvajú Mojžiša a Prorokov, neuveria“. Samotná otázka
prezrádza, že tento človek si uvedomuje, že nie je možné získať Božie
kráľovstvo automaticky.
Ježišove slová majú presne svojich adresátov. Je to nielen vyvolený
národ, ale každý človek, pretože nám všetkým platí výzva: „Usilujte
sa vojsť tesnou bránou“.
Teraz sa rozhodujeme a teraz ide o našu spásu. Teraz je čas zhodiť zo
svojich ramien, vyložiť zo svojho srdca, zriecť sa všetkého, čo nám
bráni prejsť “tesnou bránou“. Zrazme svoju pýchu, zohnime svoje
kolená, vyčistime si srdcia i vrecká, pokladne od toho, čo prekáža k

plneniu vôle Božej. Nech je našou prioritou: „Kto neprijme Božie
kráľovstvo ako dieťa, nevojde doň“.
Kresťanstvo je život, a život sa nikdy nezastavuje. Ak nepostupuje,
isto ustupuje dozadu. Kresťan vystupuje celý život na končiar, ktorý
nikdy na zemi nedosiahne. Kresťan sa neuspokojuje s tým, že je
kresťan. Preto budú v Božom kráľovstve prekvapenia, že tam nebudú
tí, čo si na zemi boli istí o svojej spáse. Kajúci lotor tam bude. Apoštol
Judáš tam...?Kto prijíma evanjelium, ide strmou cestou, stále
prechádza “tesnou bránou“. Každý si musíme vybojovať sám Božie
kráľovstvo. Pravdou je, že si máme pomáhať navzájom. Pravdivý
príklad, kresťanský vzor života má svoju silu, opodstatnenie, význam.
Nesmieme sebe ani iným zamlčiavať pravdu. Naopak.
Keď chcel Sir Ernest Shackleton získať spolupracovníkov, ktorí by sa
s ním pokúsili zdolať Južný pól, v novinách “London Times“ napísal:
„Hľadám ľudí do nebezpečnej výpravy. Podmienky: nízka odmena,
bolestná zima, dlhé mesiace vo tme, neustále nebezpečenstvo,
bezpečný návrat neistý, sláva a pocty v prípade úspechu.“ Mnohí boli
presvedčení, že po takomto inzeráte nenájde potrebných 28
ochotníkov. A koľko sa prihlásilo? Viac ako 5 tisíc ľudí. Shackleton s
výpravou zažil presne to, čo napísal. Aj to, že sa výprava vrátila s
úspechom. Sláva a pocty účastníkov neminuli.
Už dve tisícročia platia Ježišove slová o podmienkach spásy. Kristus
nič neodvolal, nezrušil, nezmenil. Kto uverí Kristovi a všetko mu
podriadi, stáva sa víťazom. Nesklamme sa. Prejdime “tesnou bránou“.
Aj keď nám tesná brána nie je sympatická, predsa si uvedomujeme, že
je to podmienka a keďže chceme ňou prejsť, robíme všetko preto, aby
sme úspešne prešli.
Vernosť a vytrvalosť Kristovi sa vypláca.
(www.vincentini.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 21. Nedeli v CO
od 22.8. do 28.8. 2022
Pondelok
22.8.

Panny Márie
Kráľovnej

7:00

Kláštor

ⴕJolana Čarná

18:00

Bočiar

ⴕTomáš Varga

Utorok
23.8.

féria

7:00

Haniska

ⴕŠtefan Sedlák

Streda
24.8.

Sv.
Bartolomeja,
apoštola,
sviatok

Štvrtok
25.8.

féria

Piatok
26.8.

féria

Sobota
27.8.

Sv. Moniky,
spomienka

17:00 Sokoľany
18:00 Haniska
7:00

Kláštor

19:00 Haniska

ⴕTomáš a Alžbeta
Suchi
ⴕRegina
Kundráková
ⴕŠtefan Gurbaľ
ADORÁCIA

18:00 Sokoľany ⴕLadislav Výrostko
18:00 Haniska

ⴕOndrej Pástor

7:00

ⴕEva Lešková

Haniska

15:00 Haniska
7:30

Haniska

Za novomanželov
Za ZIP Marty s
rodinou

8:45 Sokoľany ⴕBartolomej Lacko
Nedeľa
ⴕMargita
8:45
Bočiar
28.8.
Horváthová
Za požehnanie a B
10:00 Haniska
pomoc
Sviatosť manželstva chcú prijať:
Patrik Dóša /Košice/ a Patrícia Lukáčová /Trstené p. Hornáde/ ohl.
sa 3.x
Marek Duplinský /Cejkov/ a Barbora Vargová /Haniska/ ohl. sa 3.x
Ján Kocai /Veľká Ida/ a Veronika Lacková /Haniska/ ohl. sa 3.x
Ing. Miloš Demko /Ždaňa/ a Ing. Mária Oravcová /Haniska/ ohl. sa
1. a 2.x
Matúš Tamás /Haniska/ a Ing. Lucia Kočanová /Vyšný Čaj/ ohlasujú
sa 1. a 2.x
22. Nedeľa v
CO

Poriadok bohoslužieb po 22. Nedeli v CO
od 29.8. do 4.9. 2022
ⴕAlžbeta,Imrich,Tomáš
7:00 Kláštor
Mučenícka
Kundrakovi
Pondelok
smrť sv. Jána
29.8.
Za ružencové
Krstiteľa, sp. 18:00 Bočiar
spoločenstvo
Utorok
30.8.
Streda
31.8.
Štvrtok
1.9.

Piatok
2.9.

Haniska

ⴕHelena Vargová

18:00 Sokoľany

ⴕLadislav Potemri

féria

18:00 Haniska

ⴕAlžbeta a Štefan
Sopkovi

féria

7:00

Kláštor

ⴕHelena Takáčová

15:00 Haniska

Za novomanželov

féria

7:00

Prvý piatok v 18:00 Sokoľany
mesiaci
18:00 Haniska

Sobota
3.9.

Sv. Gregora
Veľkého,
pápeža a uč.
Cirkvi

Haniska

ⴕFrantišek Čarný

7:45 Sokoľany

ⴕMargita Ondová

15:00 Haniska

Za novomanželov

7:00

7:30
Nedeľa
4.9.

23. Nedeľa v
CO

Za ružencové
spoločenstvo
Za ružencové
spoločenstvo

Haniska

8:45 Sokoľany
8:45

Bočiar

ⴕImrich Seman
ⴕFrantišek a Regina
Beregszasziovi
ⴕŠtefan Majný

10:00 Haniska Za ZIP rod. Semanovej
Sviatosť manželstva chcú prijať:
Ing. Miloš Demko /Ždaňa/ a Ing. Mária Oravcová /Haniska/ ohl. sa
3.x
Matúš Tamás /Haniska/ a Ing. Lucia Kočanová /Vyšný Čaj/ ohl. sa
3.x

