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7. nedeľa v Cezročnom období
Prvé čítanie: Milovať budeš svojho blížneho ako seba samého (Lv19,1-2.17-18)
Žalm: Milostivý a milosrdný je Pán.
(Ž 103, 1-2. 3-4. 8+10. 12-13)
Druhé čítanie: Všetko je vaše, ale vy ste Kristovi a Kristus Boží( 1Kor3,16-23)
Evanjelium: Kto zachováva Kristovo slovo, v tom je Božia láska naozaj
dokonalá.
(Mt 5, 38-48)
******************************************************************

Svätosť nie je ľahká
Prednedávnom som čítal takúto vetu. Farizej hovorí: „Ak sú na
svete dvaja spravodliví, tak som to ja a môj syn. Ak je na svete len
jeden, tak som to ja.“
Spomenul som si na ňu pri čítaní dnešného evanjelia o zamyslení sa
nad životom okolo seba. Môžeme si povzdychnúť: „Pane, kedy si
konečne nájdeme čas my, ktorí sme veriaci, aby sme si prečítali Sväté
písmo, alebo aspoň evanjeliá?“ Keby sme skutočne čítali aspoň
evanjeliá, tak by bolo zaiste menej otrasných prípadov, hnevov, zvád,
udaní a nepokojov v rodinách i na pracoviskách. Lenže my sme ako ten
spomínaný farizej, a to veriaci len vtedy, keď nám z toho niečo
vyhovuje, ale viac nič.
Zamyslime sa nad slovami samého Ježiša, keď hovorí svojim
učeníkom: „Ale ja vám hovorím: Milujte svojich nepriateľov a modlite
sa za tých, čo vás prenasledujú, aby ste boli synmi svojho Otca, ktorý je
na nebesiach. Veď on dáva slnku vychádzať nad zlých i nad dobrých a
posiela dážď na spravodlivých i nespravodlivých“ (Mt 5,44-45).
Pochopili sme, alebo ešte reptáme, odporujeme, nechceme odstúpiť
od svojej pravdy? Na východe dodnes platí zásada rovnakej odvety,
najmä v prípade smrti - vraždy, a to splniť povinnosť krvnej pomsty. Je
to nepísaný zákon, ktorého povinnosťou je splniť ho, a dokonca
hovoria, že je to uložené od Boha. Kde? Prečo?
Ježiš vytkol farizejom, že v Starom zákone nie je napísané, že má
človek nenávidieť svojho nepriateľa ..., ale pravdepodobne takto to
napriek tomu vyučovali zákonníci. Láska k nepriateľovi je čisto
kresťanská náuka.

V Tretej knihe Mojžišovej (Lv 19,18) čítame: „Nepomsti sa a
neprechovávaj hnev voči príslušníkom svojho ľudu, ale miluj svojho
blížneho ako seba samého! Ja som Pán!“
Ale čo spravili ľudia? Vysvetľovali si to tak, že len súkmeňovcov
treba milovať, iných už nie. Židia nenávideli mýtnikov, dnešných
colníkov a hľadeli na nich ako na najväčších hriešnikov najmä preto, že
slúžili nenávideným Rimanom, pri obchode sa dopúšťali neraz i krivdy.
Neboli však všetci rovnakí. Veď za Jánom prišli i colníci dať sa pokrstiť
a pýtali sa, čo majú robiť. Odpovedal im: „Nevymáhajte viac, ako vám
určili!“ (Lk 3,13). A Zachej, keď spozná krásu Kristovho učenia, hovorí
: „Pane, polovicu svojho majetku dám chudobným a ak som niekoho
oklamal, vrátim štvornásobne“ (Lk 19,8).
A to boli nenávidení mýtnici. Je otrasné, že my, ktorí sme už
spoznali krásu Ježišových slov, ktorým sa už dvetisíc rokov ohlasuje
Evanjelium, ktorí sme už počuli stovky kázní a povzbudení, ba dokonca
po odpustení od samého Boha vo sviatosti zmierenia, sme horší ako
starozákonní Židia. Milujeme často len tých, ktorí milujú nás. Ale Ježiš
sa pýta: „Akú odmenu môžete čakať?“ (Mt 5,46).
Pozdravujeme len svojich bratov, priateľov, od ktorých čakáme, že
nám našu pozornosť vrátia. Či sa nemáme znova zamyslieť nad slovami
Ježiša: „Čo zvláštne robíte? Nerobia to aj pohania?“ (Mt 5,47) A
posledná veta z dnešného evanjelia je ako výkrik, zvolanie srdca Krista:
„Vy teda buďte dokonalí, ako je dokonalý váš nebeský Otec“ (Mt 5,48).
Či chceme odísť dnes takí studení a ľahostajní, akoby sa nič nebolo
stalo, akoby sme nič nepočuli? Veď taký studený je iba mŕtvy človek a
my žijeme! Veď keď sme si dali tú námahu prísť v tento deň sem do
kostola, zaiste nás niečo hrialo, iste sme prišli sem, aby sa niečo
zmenilo v našom živote. Alebo chceme do nekonečna, do posledného
výdychu, či posledného úderu svojho srdca len čakať, až sa skloní ten
druhý a nie ja?! A pritom sa budeme byť v prsia - Ja som v práve, ja
mám pravdu, ja som spokojný, ja nič?!
Máme čo naprávať, máme za čo byť vďační Ježišovi!
Ježiš hovorí: „Modlite sa za tých, čo vás prenasledujú, aby ste boli
synmi svojho nebeského Otca, ktorý je na nebesiach“ (Mt 5,45). Ak
chceme byť skutočne veriacimi ľuďmi, Ježiš má na nás len jednu
prosbu. Odíďme dnes z tohoto miesta šťastní, lebo sme sa pozbavili
príťaže, ktorá nás tlačila ako ťažký balvan a keď sme mali v tejto
oblasti čisté svedomie, modlitbou prosme za bratov a sestry, ktorí sú
ako spomínaný farizej na začiatku kázne.
(http://www.vincentini.sk)
Kázne P. Ľubomíra Stančeka, CM

Poriadok bohoslužieb po 8. Nedeli v CO
od 27.2. do 5.3. 2017

Pondelok

7:00

Kláštor

18:00

Bočiar

7:00

Haniska

féria
27.2.
Utorok
féria
28.2.

Streda
1.3.

Štvrtok

Popolcová
streda /Pôst
a zdržiavanie
sa mäsitého
pokrmu/

féria

18:00 Sokoľany
7:00

Haniska

17:00

Bočiar

18:00 Sokoľany
18:00

Haniska

7:00

Kláštor

Mária Papugová
Za ružencové
spoločenstvo
 Imrich Majoroš
Za ZIP Blaženy s
rodinou
Alžbeta
Ondočková
†Ladislav, Mária,
Juraj
†Pavol a Margita
Hricovi
†Ján Vaňo
Imrich Dudáš

2.3.
18:00 Sokoľany

Piatok
féria - detská
3.3.
Sobota

féria

4.3.

Nedeľa
5.3.

1. Pôstna
nedeľa

18:00

Haniska

7:00

Haniska

7:45

Sokoľany

7:30

Haniska

8:45

Sokoľany

8:45

Bočiar

10:00

Haniska

Za ružencové
spoločenstvo
Za ružencové
spoločenstvo
Ondrej, Alžbeta,
Ondrej
†Tomáš Eliaš
Za ZIP Heleny s
rodinou
Pavol a Alžbeta
Zeleňakovi
Štefan Čarný
Poďakovanie Petra
za 50 r. života

Na budúci týždeň bude zbierka na charitu.
Stretnutie prvoprijímajúcich bude v utorok v Sokoľanoch
a v piatok v Haniske.

Poriadok bohoslužieb po 7. Nedeli v CO
od 20. 2. do 26. 2. 2017

Pondelok

7:00

Kláštor

18:00

Bočiar

7:00

Haniska

féria
20.2.
Utorok

féria

Regina Kacvinská
Poďakovanie Márie za
60 r. života
 Alžbeta Pástorová

21.2.
Katedra sv.
17:00 Sokoľany
Petra,
apoštola,
22.2.
18:00 Haniska
sviatok
Štvrtok Sv. Polykarpa,
biskupa a
7:00 Kláštor
23.2.
mučeníka
Streda

17:00 Sokoľany

Piatok
féria - detská
24.2.
Sobota
25.2.

Nedeľa
26.2.

18:00 Haniska
Panny Márie
v sobotu

8. Nedeľa v
CO

Imrich, Jozef,
Alžbeta Ferencovi
Poďakovanie Jolany
za 60 r. života
Vincent Kaleta
Karol a Katarína
Müllerovi
Poďakovanie Jozefa
za 70 r. života

7:00

Haniska Mária Palenčárová

7:30

Haniska

Tomáš Palenčár

8:45 Sokoľany

Za ZIP rod. Lackovej
a Sedlákovej
Poďakovanie Dušana
za 60 r. života
Za ZIP Petra

8:45

Bočiar

10:00 Haniska

Sviatosť manželstva chcú prijať:
Ladislav Tóth /Haniska/ a Gabriela Lengyelová /Košice/ ohlasujú sa
3.X
Sobášna náuka č. 1 pre snúbencov bude v pondelok o 19:00h
a v sobotu o 9:30h na fare.
Stretnutie birmovancov v Haniske bude v sobotu o 10:30h.
Na budúci týždeň budeme mať zbierku na potreby našich
kostolov.

