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7. nedeľa v Cezročnom období
Prvé čítanie: Pán ťa vydal do mojej ruky, ale ja som nechcel
siahnuť na teba
(1 Sam 26, 2. 7-9. 12-13. 22-23)
Žalm: Milostivý a milosrdný je Pán. (Ž 103, 1-2. 3-4. 8+10. 12-13)
Druhé čítanie: Ako sme nosili obraz pozemského, tak budeme nosiť
aj obraz nebeského
(1 Kor 15, 45-49)
Evanjelium: Buďte milosrdní, ako je milosrdný váš Otec!
(Lk 6, 27-38)
*****************************************************************

„Buďte milosrdní, ako je milosrdní váš Otec!“
Evanjelium nám dnes kladie pred oči požiadavku veľkej dobroty
v srdci. Možno nás z toho chytá závrat a uvedomujeme si svoju
neschopnosť. Možno si niekto povie: „Keby som sa v tomto svete
pokúsil takto milovať, veď by ma ľudia zjedli ako kus chleba! Nič by
mi nezostalo! Každému, kto ťa prosí, daj a ak ti niekto niečo vezme,
nežiadaj to naspäť. Kto ťa udrie po líci, nadstav aj druhé.“
„Tak bude vaša odmena veľká a budete synmi Najvyššieho, lebo
On je dobrý aj k nevďačným a zlým. Buďte milosrdní, ako je milosrdný
váš Otec!“ Toto je Boží spôsob boja zo zlom. Žiadny spravodlivý trest,
lebo On je dobrý aj k nevďačným a zlým, lebo On je milosrdný. Pán
Ježiš nám zjavuje lásku akou miluje sám Boh. Boh je Absolútne a
Nemenné Dobro. Tak, ako to Ježiš vyžaduje od nás, presne tak robí Boh
Otec voči tým, ktorí sa od neho vzdialili a to sme my všetci. Boh je
dobrý aj k nevďačným a zlým. O tom, že je Boh naozaj takto dobrý
svedčí jeho každodenná trpezlivosť s nami a naším pomýleným svetom.
Na najväčší zločin odpovedá najväčším dobrom. Na Ukrižovanie svojho
Syna odpovedá ponukou Spásy.
„Buďte milosrdní, ako je milosrdní váš Otec!“ V tomto jednom
sme pozvaní nasledovať Boha. Máme ho nasledovať v jeho
milosrdenstve. Nemáme ho uprosovať o milosrdenstvo ako keby ono

netvorilo podstatu jeho zmýšľania. Ale sa ho máme učiť od Neho a
nasledovať jeho milosrdenstvo. Nie sme pozvaní k tomu, aby sme
súdili. „Nesúďte a nebudete súdení.“ Možno sa obávame božieho súdu.
Ježiš nám dáva úžasnú šancu, ako sa mu vyhnúť. Nesúď a nebudeš
súdený. Neodsudzuj a nebudeš odsúdený. Odpúšťaj a odpustí sa ti.
Dávaj a dostaneš. Tou istou mierou, akú zvykneme vo svojom živote
používať vo svojich vzťahoch, tou istou mierou bude s nami jednať Boh
i ľudia.
Cítime sa neschopní takejto lásky. Aby sme takýmto spôsobom
dokázali milovať, musíme si stále živo uvedomovať, že my sami sme
takto Bohom milovaní. Keď sa učíme podriadiť sa Slovu Božiemu,
prijímame silu Ducha a premieňame sa obnovou zmýšľania. Dostávame
sa z otroctva odporu, nenávisti a strachu do slobody Božích detí,
slobody môcť milovať všetkých, ktorá je znakom každého duchovného
človeka. Samozrejme budeme čeliť odporu svojej starej prirodzenosti.
Avšak to je len znamením, že sme na správnej ceste. Prosme Ducha
Svätého, aby v nás pôsobil a pomohol nám stať sa jeho hodnovernými
svedkami pre svet okolo nás.
Povedal som, že sa bojíme tejto lásky preto, lebo by nás ľudia
mohli zjesť ako kus chleba. Ale aj tu máme vzor. Ježiš v Eucharistii sa
nám dáva, ako kus chleba. A my sa denne máme učiť tejto
eucharistickej forme lásky. Meniť zlo na dobro skrze obeť prinášanú v
Duchu Svätom.
(www.frantiskani.sk)

...A keby som mal dar proroctva a poznal všetky tajomstvá a
všetku vedu a keby som mal takú silnú vieru, že by som vrchy
prenášal, a lásky by som nemal, ničím by som nebol...
(1. Korinťanom 13,2)
Spovedanie pred prvým piatkom:
Haniska: streda od 9:00 do 10:00 h. a od 16:30 do 18:00 h.
piatok od 16:00 do 18:00 a spoveď chorých od 9:00 h.
Sokoľany: streda od 9:00 do 10:00 h. a od 16:30 do 18:00 h.
štvrtok od 16:00 do 18:00 h. a spoveď chorých od 9:00 h.
Bočiar: pondelok od 17:00 do 18:00 h.
Poklona Sviatosti oltárnej bude v piatok v Haniske a
v Sokoľanoch vo štvrtok od 16:00h. a v Bočiari v pondelok
od 17:00 h.

Poriadok bohoslužieb po 8. Nedeli v CO
od 28.2. do 6.3. 2022
Pondelok
28.2.

Féria

Utorok
1.3.

Féria

Streda
2.3.

Popolcová
streda
/Popolec,
pôst/

6:50

Kláštor

ⴕImrich Vaško

18:00

Bočiar

Poďak. Ladislava a Pavla
za 70.r.

6:50

Kláštor

ⴕLadislav Veles

7:00

Haniska

ⴕTomáš Oravec

18:00

Bočiar

ⴕ Imrich, Helena, Imrich

18:00

Sokoľany

ⴕJozef Kuzma, 1. výr.

18:00

Haniska

Za zosnul. rod. Sabolovej
Kulpovej
Za ZIP rodiny Tomáša

Štvrtok
3.3.

4.3.

Féria

Sobota
5.3.

Féria

Nedeľa
6.3.

6:50

Kláštor

18:00

Sokoľany

18:00

Haniska

7:00

Haniska

ⴕFrantišek Čarný

6:30

Kláštor

ⴕJuraj a Katarína

7:30

Haniska

Za pokoj a živú vieru

8:45

Sokoľany

ⴕImrich, Helena a Jozef
Semanovi

8:45

Bočiar

ⴕAgáta Spišáková

10:15

Sokoľany

ⴕLadislav Gergely

7:30

Kláštor

Za ZIP Agnesy s rodinou

10:00

Haniska

ⴕImrich a Alžbeta
Kajlovi

Féria

1. Pôstna
Nedeľa

Za ZIB pomoc
pre Stanislava
Za ružencové
spoločenstvo
Za ružencové
spoločenstvo

Pokojné a požehnané pôstne obdobie s duchovnou prípravou
na Veľkonočné sviatky.

Poriadok bohoslužieb po 7. Nedeli v CO
od 21.2. do 27.2. 2022
Pondelok
21.2.
Utorok
22.2.
Streda
23.2.

Féria
Katedra
Sv. Petra,
apoštola
Sv.
Polykarpa,
biskupa a
mučeníka

Štvrtok
24.2.

Féria

Piatok
25.2.

Féria

Sobota
26.2.

Panny
Márie
v sobotu

Nedeľa
27.2.

8. Nedeľa
v CO

7:00

Kláštor

ⴕBartolomej Horváth

18:00

Bočiar

ⴕ Ján Novotný

7:00

Kláštor

ⴕMária, Štefan, Mária

7:00

Haniska

ⴕŠtefan Gurbaľ

18:00 Sokoľany
18:00

Haniska

7:00

Kláštor

18:00 Sokoľany
18:00

Haniska

7:00

Haniska

7:00

Kláštor

7:30

Haniska

8:45

Sokoľany

8:45

Bočiar

10:15 Sokoľany

ⴕ Imrich Beli
ⴕ Imrich a Imrich
Palenčárovi
ⴕ Ondrej Pástor
ⴕAnna a Ján Nagyovi
ⴕLadislav Gergely
Za ZIP pre jubilanta
ⴕTomáš a Alžbeta
Bodnárovi
ⴕJozef a Alžbeta
Ondočkovi
Za zosnulých členov
Old boys
ⴕMarta Matisová
Za ružencové
spoločenstvo
ⴕFrantišek a Margita
Jankeovi

7:30

Kláštor

ⴕImrich, Vincent, Jozef

10:00

Haniska

Poďakovanie Márie
za 60 r. života

