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7. veľkonočná nedeľa
Prvé čítanie: Zotrvávali na modlitbách spolu s Ježišovou matkou

Máriou

(Sk 1, 12-14)

Žalm: Verím, že uvidím dobrodenia Pánove v krajine žijúcich
(Ž 27, 1. 4. 7-8a)
Druhé čítanie: Keď vás hanobia pre Kristovo meno, ste blahoslavení
(1 Pt 4, 13-16)
Evanjelium: Otče, osláv svojho Syna!
(Jn 17, 1-11a)
*****************************************************************

Otče, osláv svojho Syna!
Dnešné evanjelium nám ukazuje Ježišovu modlitbu. Určite nás
zaujíma, ako a o čom sa Boží Syn a zároveň Syn človeka rozpráva
s Bohom Otcom. Nás naučil modliť sa „Otče náš“, ale ako vyzerala jeho
bohoľudská modlitba. Jeho vzťah k Bohu Otcovi je predsa iný ako je náš
vzťah.
„Otče, prišla hodina, osláv svojho Syna, aby Syn oslávil teba“. Možno
nás to prekvapí, ale Pán Ježiš sa modlí za svoju Slávu a za Slávu Otca.
Čo je to Sláva? Sláva je objektívne uznanie a ocenenie určitých osobných
kvalít. My ľudia oslavujeme tých, ktorí si to nejakým svojím výkonom
zaslúžili, či už ide o umelcov, športovcov, hercov, vedcov. Cirkev ide ešte
ďalej. Oceňuje morálne kvality jednotlivcov a vyhlasuje ich za svätých.
Všetci sme stvorení pre Slávu a nedá sa povedať, že nám na tom nezáleží,
a že je nám úplne fuk, či nás druhí uznávajú, alebo nie. Naša ľudská túžba
po sláve má často len jednu vadu, ktorú vytýka Božie Slovo farizejom:
„Lebo slávu u ľudí milovali väčšmi ako slávu u Boha.“
Tento konflikt medzi ľudským a božským uznaním je problémom,
ktorý sa objavuje od prvotného hriechu. Človek po hriechu, má iný vkus
ako Boh. Napr. človek po hriechu je sústredený na vonkajšok, oceňuje
telesné kvality, oceňuje ženu predovšetkým pre jej vonkajšiu krásu, muža
pre jeho telesnú zdatnosť. Hľadať uznanie u ľudí, ktorí sú poznačení
hriechom, ktorých rozum sa zatemnil a vôľa sa naklonila ku zlu, môže byť
naozaj hriešne, možno až ťažko hriešne, ale hľadať Slávu u Boha, hľadať
uznanie u Boha, nie je hriechom, naopak je to jedna z dôležitých čností.
Boh človeka uznáva skrze ľudské svedomie. Svedomie je miesto v našej
duši, kde môžeme zažiť nie len výčitky zo strany Boha, ale aj Boží potlesk

a uznanie. Vo svedomí môžeme zakúsiť to, ako Boh prežíva nás. Tomáš
Kempenský v Nasledovaní Krista hovorí: „Krátka je sláva, ktorú ľudia
dávajú a prijímajú. Svetskú slávu vždy sprevádza zármutok. Sláva dobrých
je v ich svedomí a nie v ľudskej chvále.“
(www.frantiskani.sk)
...Želám ti oči, ktoré vnímajú malé každodenné veci a pozerajú sa na ne
v správnom svetle.
Želám ti uši, ktoré postrehnú v rozhovore to, čo je povedané
medzi riadkami.
Želám ti ruky, ktoré dlho nerozmýšľajú, či majú pomôcť a byť užitočné.
Želám ti v správnom čase správne slovo.
Želám ti milujúce srdce, ktorým sa necháš viesť.
Želám ti radosť, lásku, šťastie, dôveru, odovzdanosť, pokoru a dobrotu.
Želám ti vlastnosti, ktoré ťa podnietia, aby si bol kým si, kým chceš byť,
stále každý deň o kúsok viac.
Želám ti dostatok oddychu, výdatný spánok, prácu, ktorá ťa napĺňa.
Želám ti ľudí, ktorí ťa majú radi, ktorí s tebou súhlasia a dodávajú
ti odvahy.
Ľudí, ktorí sú ti oporou, ktorí môžu byť pre teba vzorom, ktorí ti pomôžu,
keď si smutný, unavený a bezradný.
Želám ti veľa dobrých myšlienok, srdce, ktoré preteká radosťou
a schopnosť túto radosť dávať ďalej.
Želám ti Božie požehnanie : pokoj, radosť, zdravie, harmóniu, ktorá vplýva
na našu dušu, ale aj na postoj k ľuďom, zvieratám, rastlinám i celému
vesmíru... (A.L. Balling)
Radosť, ak sa o ňu s niekým nedelíme, vysychá a vyprcháva.

(sv. Ján Pavol II )
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: utorok od 9:00 do 10:00 h. a od 16:30 do 18:00 h.
piatok od 16:00 do 18:00 h. a spoveď chorých od 11:00 h.
Bočiar: pondelok od 17:00 do 18:00 h.
Poklona Sviatosti oltárnej bude v piatok v Haniske a v Sokoľanoch
od 16:00h. a v Bočiari v pondelok od 17:00 h.
Spovedanie birmovancov, rodičov a príbuzných bude v rámci vyhláseného
spovedania a kto by nemohol, v sobotu od 9:00 h. spovedám v Haniske,
a potom by sme o 10:00 h. urobili nácvik birmovancov.

Poriadok bohoslužieb po Nedeli Zoslania Ducha Svätého
od 1.6. do 7.6. 2020
Pondelok Preblahoslavenej 7:00
Panny Márie,
1.6.
Matky Cirkvi 18:00
Utorok

7:00
féria

2.6.
Streda
3.6.
Štvrtok
4.6.
Piatok
5.6.

Sv. Karola
Lwangu
a spoloč.,
mučeníkov
Nášho Pána
Ježiša Krista,
Najv. a več.kň.
Sv. Bonifáca,
biskupa a
mučeníka

Sobota
6.6.

Nedeľa
7.6.

Mária Čarná

Bočiar

Za ružencové
spoločenstvo

Haniska

18:00 Sokoľany

 Ladislav Veles
†Imrich, Margita,
Igor Štieberovi

18:00 Haniska †Regina Oravcová

7:00

Kláštor

18:00 Sokoľany
18:00 Haniska
7:00

Sv. Norberta,
biskupa

Kláštor

Haniska

Imrich, Kristína,
Roman, Ľuboš
Za ružencové
spoločenstvo
Za ružencové
spoločenstvo
Imrich Varga

Poďakovanie
za Božie
dobrodenia
František, Tomáš
7:30 Haniska
a Alžbeta 
Za ZIP rod.
10. Nedeľa v
8:45 Sokoľany
Tóthovej
CO, Najsvätejšej
František
Trojice
8:45 Bočiar
a Jolana
Poďak. Alžbety a
10:00 Haniska
Rudolfa za 50 r.m.
7:45 Sokoľany

Sviatosť manželstva chcú prijať:
Ing. Michal Beneš /Bočiar/ a Mgr. Petra Krajčová /Košice/ ohlas. sa 2x

Poriadok bohoslužieb po 7. Veľkonočnej nedeli
od 25.5. do 31.5. 2020
Za zosnulých
Pondelok
7:00 Kláštor
z rod. Čarnej
féria
†Imrich, Margita
25.5.
18:00 Bočiar
a Imrich Čonkovi
Sv. Filipa
Utorok
Neriho,
 František Sabo
7:00 Haniska
26.5.
kňaza
Poďakovanie Štefana
Streda
17:00 Sokoľany
za 80 r. života
féria
27.5.
Štvrtok

18:00 Haniska
féria

7:00

Kláštor

†Ladislav Veles
Anastázia Kováčová

28.5.
Piatok

féria

29.5.
Sobota

18:00 Sokoľany
18:00 Haniska

féria

7:00

Haniska

7:30

Haniska

30.5.

Nedeľa
31.5.

Nedeľa
Zoslania
Ducha
Svätého,
slávnosť

8:45 Sokoľany
8:45

Bočiar

10:00 Haniska

Margita a Štefan
Lackovi
Pavol, Mária, Pavol
Margita a Štefan
Majoroš
Za dary Ducha Sv.
pre rodinu
Za ZIP Terézie
s rodinou
†Štefan, Mária,
Jozef, Mária
Juraj a Mária
Genckovi

Sviatosť manželstva chcú prijať:
Ing. Michal Beneš /Bočiar/ a Mgr. Petra Krajčová /Košice/ ohlasujú
sa 1x.
Zbierka na kostol činila: Haniska - 494.-€; Sokoľany - 214.-€;
Bočiar - 180.-€;

