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22. nedeľa v Cezročnom období
Prvé čítanie: Nepridáte nič k slovu, ktoré vám hovorím; zachovávajte
prikázania Pána.
(Dt 4, 1-2. 6-8)
Žalm: Pane, kto smie bývať v tvojom svätom stánku?
(Ž 15, 2-3a. 3b-4b. 5)
Druhé čítanie: Uskutočňujte slovo.
(Jak 1, 17-18. 21b-22. 27)
Evanjelium: Božie prikázanie opúšťate a držíte sa ľudských obyčajov.
(Mk 7, 1-8. 14-15. 21-23)
*****************************************************************

Správne žiť.
Každodenný život človeka je založený na dôvere. Len si
spomeňme, ako veľmi dáme na lekárske recepty, rady v časopisoch a
novinách, publicistické relácie zamerané na zdravie a starostlivosť o
ľudský život. Je veľmi dôležité, aby sme si dokázali vyberať vždy
len správne rady a vhodné lieky. Podobne je tomu aj v oblasti
duchovného života. Tu tiež potrebujeme správne poučenie, aby sme
dokázali viesť bohumilý život, ktorý by zodpovedal zdravému
rozumu, prirodzenému zákonu a samozrejme, aj hlasu svedomia, aj
Božiemu zákonu. Každý omyl a odchýlka od tohto návodu by mohli
znamenať mravnú škodu a tiež aj vlastnú záhubu.
Kto nám poskytne správny smer a najlepšiu radu do života?
Samozrejme, že je to Ježiš Kristus. On sa predsa sám nazval Cestou,
Pravdou a Životom. Ale nie všetci chceli kráčať po jeho ceste a
rešpektovať jeho rady. Dnes sme počuli, ako vyčíta farizejom a
zákonníkom: Tento ľud ma uctieva perami, ale ich srdce je ďaleko
odo mňa. No darmo si ma ctia, lebo náuky, čo učia, sú iba ľudské
príkazy.
Najhoršie je, že hoci liek existuje, ten, kto ho potrebuje, ho
odmieta prijať. Farizeji boli takí. Zachovávali síce Mojžišov zákon,
ale iba navonok. Z predpisov a príkazov si urobili akoby
matematickú rovnicu, ktorá sa vypočíta a s uspokojením sa zistí, že

Bohu to musí stačiť. Pritom však u nich nebadať žiadnej túžby po
Bohu. Počuli sme, ako úzkostlivo dbali na rituálne predpisy o
umývaní rúk, nádob, čiaš a postelí alebo, ako nesadli k stolu skôr,
pokiaľ sa nevykúpali. Počuli sme, ako úzkostlivo dodržiavali
sobotný odpočinok a kalkulovali, koľko krokov môžu urobiť, aby
neurazili Boha, a potom samozrejme špehovali po tých, ktorí tieto
predpisy porušili. Lenže, ako ich ohodnotil Ježiš? Nazval ich
pokrytcami. On nebol priateľom ľudských zákonov, lebo videl, že
iba deformujú človeka a nepoznajú žiadnu milosť. Spomeňme si,
keď v sobotu kohosi uzdravil, nielenže ho zbavil choroby, ale mu
ešte prikázal niesť si posteľ. Vtedy nehľadí, či je dotyčný čistý pred
zákonom, nehľadí, aký je deň v týždni, jemu stačí, keď sa človek
kajá. Ježiš vždy hľadá srdce a nie príkazy a zákony.
Pozrime sa na naše kresťanstvo: to nie je iba povinná návšteva
bohoslužieb, ranný a večerný Otče náš..., mesačná spoveď, často bez
sebakritiky a pokory, alebo chránenie sa hriechu. To by bolo veľmi
málo, veď to všetko sa ľahko môže zmeniť iba na zvyk. Ježiš ale
chce viac. Ak naše úkony zbožnosti, prejavy viery a skutky lásky
majú mať pred Bohom určitú hodnotu, musí sa na našom konaní
podieľať aj srdce.
Ak sme aj my dodnes nedostatočne chápali, že naše kresťanstvo,
láska k Bohu a služba k blížnym, je záležitosťou srdca, môžeme to
napraviť. Správne žiť nás učí Ježišovo evanjelium. Z neho čerpajme
návod a duchovnú silu k pravej láske, službe a zbožnosti, ktoré nám
zabezpečia večnú blaženosť. Ježišovým pohľadom objavujme vo
všetkých ľuďoch ich srdce a ak budú potrebovať našu pomoc,
nezaváhajme ani na chvíľu!
www.trojica.sk
Spovedanie pred prvým piatkom:
Haniska:
Sokoľany:
Bočiar:

streda od 9:00 do 10:00 a od 16:30 do 18:00 h.
piatok od 16:00 do 18:00 a spoveď chorých od 9:00 h.
utorok od 09:00 do 10:00 a od 16:30 do 18:00 h
piatok od 16:00 do 18:00 h. a spoveď chorých v
piatok od 11:00 h.
pondelok od 17:00 do 18:00 h.

Pozývame na odpust do Hanisky ku cti Sedembolestnej P. Márie
patrónky Slovenska. Svätú omšu bude celebrovať Mgr. Marek
Rojak, moderátor ACM Prešov.

Pondelok
10.9.
Utorok
11.9.
Streda
12.9.
Štvrtok
13.9.
Piatok
14.9.

Sobota
15.9.

Nedeľa
16.9.

Poriadok bohoslužieb po 23. Nedeli v CO
od 10.9. do 16.9. 2018
Poďakovanie
Gabriely za 50 r.
7:00 Kláštor
féria
života
†Ružena Sabová
18:00 Bočiar
féria

7:00

Haniska

17:00 Sokoľany
Najsvätejšieho
mena Panny
18:00 Haniska
Márie
Sv. Jána
Zlatoustého,
bisk. a uč. Cirkvi

7:00

Kláštor

†Imrich Mikloš
František Matis
Poďakovanie
Ladislava za 70 r.
života
Štefan Varga

Povyšenie
18:00 Sokoľany Štefan Szeman
Svätého Kríža,
18:00 Haniska Margita Nahajová
sviatok
Anna Nagyová
7:30 Haniska
Sedembolestnej
8:45 Sokoľany
Panny Márie,
patrónky
8:45 Bočiar
Slovenska,
slávnosť
10:30 Haniska

24. Nedeľa v
CO

Poďakovanie
Ladislava za 50 r.
života

†Jozef a Klára
Kmecovi
Za požehnanie
farnosti - odpust
Za ZIP Alžbety
7:30 Haniska
s rodinou
Za ZIP rod.
8:45 Sokoľany
Beregszasziovej
Poďakovanie Emila
8:45 Bočiar
za 70 r. života
Poďakovanie za 40
10:00 Haniska
r. života

Sviatosť manželstva chcú prijať:
Stanislav Zajac /Sokoľany/ a Eva Langerová /Michalovce/ ohlasujú sa 2x.

Michal Veles /Haniska/ a Helena Biela /Zl. Moravce/ ohlasujú sa 3x.
Na budúcu nedeľu bude zbierka na potreby našich kostolov.

Poriadok bohoslužieb po 22. Nedeli v CO
od 3.9. do 9.9. 2018
Za ZIP B. známej
Pondelok
7:00 Kláštor
rodiny
Sv. Gregora
Veľkého,
Za dary D. Sv. pre
7:45 Haniska
pápeža a uč.
školu a žiakov
Cirkvi
Za ružencové
3.9.
18:00 Bočiar
spoločenstvo
Utorok
Štefan Papuga 
7:00 Haniska
féria
4.9.
†Jozef Kerekeš
18:00 Sokoľany
Streda
Poďakovanie Ondreja
féria
18:00 Haniska
za 80 r. života
5.9.
Výročie
Štvrtok
posviacky
Poďakovanie Márie
7:00 Kláštor
katedrálneho
za 50 r. života
6.9.
chrámu
Za ružencové
Sv. Marka,
Piatok
18:00 Sokoľany
spoločenstvo
Melichara a
Štefana,
Za ružencové
7.9.
18:00 Haniska
kňazov, muč.
spoločenstvo
Narodenie
Sobota
Poďakovanie Jarmily
Panny Márie, 7:00 Haniska
za 50 r. života
8.9.
sviatok
František, Imrich a
7:30 Haniska
Margita 
Poďakovanie Márie
Nedeľa 23. Nedeľa v 8:45 Sokoľany
za 80 r. života
CO
9.9.
Vojtech a Agnesa
8:45 Bočiar
10:00 Haniska

 Mária Papugová

Sviatosť manželstva chcú prijať:
Stanislav Zajac /Sokoľany/ a Eva Langerová /Michalovce/ ohlasujú
sa 1x.
Michal Veles /Haniska/ a Helena Biela /Zl. Moravce/ ohlasujú sa 2x.
Poklona Sviatosti oltárnej bude v piatok v Haniske
a v Sokoľanoch od 16:00h. a v Bočiari v pondelok od 17:00 h.

