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32. nedeľa v cezročnom období
Prvé čítanie: Kto hľadá múdrosť, nájde ju.
(Múd 6, 12-16)
Žalm: Za tebou prahne moja duša, Pane, Bože môj.
(Ž 63)
Druhé čítanie: Boh tých, čo zosnuli, skrze Ježiša privedie s ním.
(1 Sol 4, 13-18)
Evanjelium: Hľa, ženích prichádza, vyjdite mu v ústrety. (Mt 25, 1-13)
*****************************************************************

S časom narábajme tak, aby sme ho nemuseli vrátiť
Keď som raz pracoval na recepcii, prišiel jeden asi 60-ročný pán,
Poliak, a chcel sa ubytovať. Pozrel som do hotelovej knihy, ale
všetky izby okrem jednej boli obsadené. Tú som však chcel nechať
ako rezervu na noc, ak by niekto prišiel. Tomu pánovi som povedal,
že všetko je obsadené a on, s veľkým kufrom v ruke, odišiel. Vzápätí
mi ho však prišlo ľúto a utekal som za ním, aby sa vrátil, ale viac
som ho nenašiel. Niekedy si naňho spomeniem. Čo s ním bolo? Mal
kde ísť? Občas by som v živote chcel vrátiť čas, ale už sa to nedá. Aj
vám sa určite stalo, že ste chceli po nejakých udalostiach vrátiť čas.
Ale už sa to nedá a preto sa trápime.
Aj hlúpe panny z dnešného evanjelia by rady vrátili čas, aby si mohli
nachystať dostatok oleja, ale už to nebolo možné.
Boli pozvané na svadbu ako družičky a vo svojej úlohe úplne
zlyhali. Možno sa vám zdá dnešný príbeh z evanjelia zvláštny.
Svadba v noci? Pre nás je to nezvyčajné, ale v krajinách, kde je cez
deň veľmi teplo, to je bežné. Na východe i v Palestíne ešte aj dnes
svadobné obrady prebiehajú večer kvôli vysokým teplotám cez deň.
Nevesta čaká doma so svojimi družičkami na svojho ženícha, ktorý v
sprievode mládencov a družbov pre ňu príde, aby ju odviedol do
svojho domu. Družičky čakajú a vyzerajú ženícha, aby mu posvietili
na cestu olejovými lampami, keď bude prichádzať, čo sa v tradícii
uchovalo z čias, keď nebola elektrina. Lampy, ktoré mali družičky v
rukách, mali malý objem, aby neboli priťažké. Preto každá družička

musela mať pri sebe zásobu oleja, aby ho podľa potreby doliala. Tie
rozumnejšie panny mali pri sebe aj zásobu oleja, lebo zobrali úlohu
družičky vážne. Záležalo im na tom, aby nevesta, ich známa či
príbuzná, mala peknú svadbu. Nerozumným na nej príliš nezáležalo,
oni prišli len na svadbu. Avšak ženích nechal na seba čakať, meškal.
Oni vedeli, že príde, ale nevedeli kedy. A keď prišiel, už nemali olej.
Išli ho teda kúpiť, ale keď sa vrátili, nevestu už doma nenašli. Šli
teda k ženíchovi do domu, ale dvere boli z bezpečnostných dôvodov
zatvorené, aby na svadbu neprišiel nik nepozvaný. A ženích ich
odmietol vpustiť, pretože ich ľahostajnosť ho hrubo urazila. Určite
chceli, aby sa vrátil čas, aby sa zopakovala situácia, aby sa vrátili tie
minúty, ale už bolo neskoro. Celý deň sa namáhali s prípravou, a v
maličkosti zlyhali.
Nestalo sa vám to niekedy? Veľa ste sa namáhali a potom možno v
hlúposti ste zlyhali. Chceli ste, aby sa všetko vrátilo späť, ale už sa
nedalo. Ostali ste smutní zo svojich vlastných životných zlyhaní. Ak
je to tak, nedávajme príležitosť diablovi, lebo práve toto on chce.
Možno sme zlyhali v životných situáciách. Ale to sú len črepiny.
Dajme pozor, aby sme nezlyhali v živote, lebo ešte žijeme, ja aj ty.
Ak sme ostali smutní nad sklamaniami a zlyhaniami, ešte máme čas
napraviť chyby života, pokiaľ žijeme. Keď zomrieme, už bude
neskoro. Ale my žijeme, a keďže žijeme, máme čas, aby sme chyby,
ktoré sme urobili, už neopakovali.
(www.vincentini.sk)
Omaľovánka na voľné chvíle 

Poriadok bohoslužieb po 33. Nedeli v CO
od 20.11. do 26.11. 2017
Pondelok

7:00

Kláštor

18:00

Bočiar

7:00

Haniska

féria
20.11.
Utorok
21.11.
Streda
22.11.
Štvrtok
23.11.
Piatok
24.11.
Sobota
25.11.

Nedeľa
26.11.

Obetovanie
Panny Márie
Sv. Cecílie,
panny a
mučenice
féria
Sv.Ondreja
Dung-Laka a
sploč. muč.
detská

Mária a Ondrej
Miklošovi
†Galina
Choroščáková
1. výr.
 Mikuláš Žačok

18:00 Sokoľany

† František Varga

18:00 Haniska

† Štefan, Alžbeta,
Augustin Oravcovi

7:00

Kláštor

Jaroslav Hanzeľ

18:00 Sokoľany

Milan

18:00 Haniska

Juraj a Mária

Sv. Kataríny
Alexandrijskej, 7:00
p. a m.

Haniska

Jozef a Margita
Kačmaríkovi

7:30

Haniska

Štefan Majoroš

8:45 Sokoľany

Jozef Kerekeš

Nedeľa Krista
Kráľa

Ján, Juraj a
Katarína Lebeňakovi
Za ZIP Štefana a
10:00 Haniska
Margity
8:45

Bočiar

”Rob to, čo dokážeš a modli sa za to, čo nedokážeš - a Boh dá,
aby si to dokázal.”
SV. AUGUSTÍN

Poriadok bohoslužieb po 32. Nedeli v CO
od 13.11. do 19.11. 2017
Pondelok

7:00

Kláštor

18:00

Bočiar

7:00

Haniska

féria
13.11.
Utorok
14.11.
Streda
15.11.
Štvrtok
16.11.
Piatok
17.11.
Sobota
18.11.

féria

Sv. Alberta
17:00 Sokoľany
Veľkého,
biskupa a uč.
18:00 Haniska
Cirkvi
Sv. Margity
Škótskej

7:00

19.11.

 Mikuláš a Mária
Kováčovi
Jozef a Jozef
Ferencovi
†Jozef a Alžbeta
Sedlákovi
Za zosnulých Petra
s rodinou

Tomáš, Mária,
Sv. Alžbety 18:00 Sokoľany
Tomáš a Agnesa
Uhorskej, za
Štefan, Katarína,
účasti detí 18:00 Haniska
Vladimír Kováčovi
Výročie
Poďakovanie
posviacky
7:00 Haniska Ladislava za 85 r.
bazilík sv.
života
Petra a Pavla
7:30

Nedeľa

Kláštor

Margita Koščová,
1. výr.
†Mária a Ondrej
Beli ml.

Haniska Za ZIP pre Máriu K.

8:45 Sokoľany

33. Nedeľa v
8:45
CO

Bočiar

10:00 Haniska

František
Kohlšovský
Mária Kerekešová
Poďakovanie
Alžbety za 70 r.
života

Na budúci týždeň budeme mať zbierku na potreby našich
kostolov.
Stretnutie prvoprijímajúcich bude v pondelok v Bočiari
v Sokoľanoch v stredu.

a

