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2. nedeľa v Cezročnom období
Prvé čítanie: Pán si ťa obľúbil
(Iz 62, 1-5)
Žalm: Zvestujte všetkým národom zázraky Pánove.(Ž 96, 1-2a. 2b-3. 7-8a. 9-10ac)
Druhé čítanie: Jeden a ten istý Duch, ktorý rozdeľuje každému, ako chce
(1 Kor 12, 4-11)
Evanjelium: Bola tam aj Ježišova matka
(Jn 2, 1-11)
******************************************************************

Manželstvo a rodina
Živo si vieme predstaviť situáciu na svadbe, keď niečo chýba. Chýba napr.
starejší, pozvaní hostia, na ktorých sme sa veľmi tešili, chýba svadobná torta,
nedaj Bože, že chýba ženích či nevesta. V dnešnom evanjeliu chýbalo víno, resp.
sa minulo. Panna Mária si všíma, že nemajú vína. Zaujímavá je aj Ježišova reakcia
na Máriino konštatovanie – Čo mňa a teba do toho, žena? Ešte neprišla moja
hodina. Mária však zachováva chladnú hlavu a povie posluhujúcim, aby urobili
všetko, čo im povie. Ježiš káže naplniť 6 kamenných nádob s vodou a premieňa
ich na víno. Každá mala 2 – 3 siahy, čo je okolo 120 litrov. Teda spolu toho bolo
asi 720 litrov vína. Vcelku na dnešné časy dosť. A vtedy, t. j. keď vykonal tento
zázrak, mnohí uverili v neho. Treba povedať, že tu Ježiš urobil vôbec prvý
zázrak. A tento zázrak mal takú vážnosť, že ho pápež Ján Pavol II. zaradil ako
tajomstvo do ruženca svetla.
Akú veľkú úlohu hralo víno v Káne Galilejskej. Víno, hrá dôležitú úlohu na
svadbách aj dnes popri pálenke, sladkých nápojoch; no ďaleko nie hlavnú.
Hlavné postavy, ak to môžeme tak povedať, sú ženích a nevesta, ktorí sa
rozhodli uzavrieť manželstvo. Spoznali, že ich niečo na tom druhom priťahuje,
rozumejú si, vedia si vzájomne pomôcť, majú sa radi, a rozhodnú sa vydať na
spoločnú cestu životom.
Manželstvo – sviatosť, ktorá je dnes snáď najviac napádaná. Útočí sa na ňu zo
všetkých strán – musíme priznať, že niekedy aj zo strany nás veriacich. Vernosť
až do konca je dnes veľkým problémom, rozvodovosť narastá. Načo sa ženiť, či
vydávať? Mladí sa zobrali a po troch mesiacoch už boli rozvedení. Mne to takto
vyhovuje. Nebudem sa predsa viazať na toho druhého. A deti? Aby nás oberali o
čas? Na druhej strane sa do popredia pretláčajú homosexuálne partnerstvá a
žiadajú si rovnakú pozíciu ako má manželstvo. My na to máme predsa právo. A
ešte kadejaké iné otázky a tvrdenia dnes počúvame.
Manželstvo ustanovil Boh už v Starom zákone. Nie je dobre človeku samému,
hovorí. Je preto prirodzené, že človek túži po tom druhom, po kosti z mojich

kostí a mäse z môjho mäsa (porov. Gn 2,23), ako to hovorí Adam po stvorení
ženy. „Preto muž opustí svojho otca i matku a prilipne k svojej manželke a budú
jedným telom“ (Gn 2,24). Budú jedným telom, to znamená, že si budú rovní
obaja čo do dôstojnosti a práv. Keďže sa rozhodli žiť spolu, majú si pomáhať
podľa toho, čo patrí k náplni každého. Navzájom sa tolerovať – čiže nerobiť veci
na úkor toho druhého a presadzovať sa na úkor druhého, ale podporovať sa
navzájom a zároveň si niesť aj ťarchy a kríže života.
Ploďte sa a množte, naplňte zem a podmaňte si ju. Správne chápané manželstvo
je len dočasný stav. Pretože vzájomnou láskou manželov vzniká nový život –
dieťa. A tak manželstvo sa pretvára na rodinu. Rodina – to je otec, matka a deti.
To je miesto, od ktorého sa odvíja budúcnosť sveta. Svätý Otec Benedikt XVI.
hovorí, že každé novonarodené dieťa je symbolom, že Boh neprestáva milovať
tento svet. Koľké manželské páry túžia po dieťati a nemôžu ho mať, a na druhej
strane koľké manželské páry nechcú mať dieťa! Toto sú dnes veľmi vážne témy.
Dieťa je veľký Boží dar – prečo sa ho teda tak bojíme?
Vy starší si pamätáte ešte početné rodiny päť a viac detí. Pamätáte si aj to, kedy
sa vám narodili. V čase tvrdej driny, keď ste nemali čo do úst dať. V jednom
dome, či jednom dvore žili dve aj tri generácie a pekne spolu vychádzali. Dnes je
skôr tendencia mať jedno dieťa a dosť. A táto tendencia bude zrejme
pokračovať. Aj staré príslovie hovorí, že bohatý má mnoho peňazí a chudobný
detí. Čo je však trváce – peniaze alebo deti? Moslimovia majú tiež početné
rodiny, oni deti milujú. Aj preto je ich viac.
O rodinu má veľký záujem aj Cirkev, pretože z rodiny pochádzajú aj noví
členovia Cirkvi, nové povolania do sveta, nové povolania do ďalších rodín.
Cirkev hneď 1. nedeľu po Vianociach ustanovila sviatok Svätej rodiny – Ježiša,
Márie, Jozefa, ktorí sú vzorom našich rodín. U Svätej rodiny nikdy nechýbala
modlitba, veď mali Boha medzi sebou. Niesli si vzájomne radosti aj bremená. Žili
obyčajným spôsobom života len s jednou podmienkou – chránili sa hriechu.
Víno má obšťastňovať človeka a dobré víno to naozaj robí. Dobré
manželstvo tiež obšťastňuje človeka. Prosme Pána Ježiša, aby požehnával naše
manželstvá, aby chutili ako dobré víno.
(www.vincentini.sk)
Ranná modlitba pápeža Jána XXIII
Nebeský otče!

Vzdávam ti vďaky, že som sa po odpočinku znova prebudil - je to tvoj dar. Celý
nasledujúci deň chcem konať tak, ako kanal tvoj jednorodený Syn, keď chodil po
zemi a všade konal činil dobro. Každého človeka, ktorého stretnem mi posielaš
ty, aby som v ňom videl brata. Nech sa v mojich slovách a činoch prejavuje
Kristova láska voči všetkým. Nech nikto odo mňa neodíde bez toho, aby som mu
nepovedal dobré slovo. Nech sa viem vžívať do situácie iných a zabúdať na seba.
Nech nikdy nie som neprívetivý, ale nech som príjemne srdečný. Nech je vo mne
iskra humoru, ktorý je taký potrebný. K tomu ťa prosím o pomáhajúcu milosť
skrze Ducha Svätého. A dovoľ mi, aby som každého priblížil, čo len málo, k
tvojmu Synovi skrze Pannu Máriu. Amen.

Poriadok bohoslužieb po 3. Nedeli v CO
od 25.1. do 31.1. 2016

Pondelok
25.1.
Utorok
26.1.
Streda
27.1.
Štvrtok
28.1.
Piatok

Obrátenie
sv. Pavla,
apoštola,
sviatok
Sv. Timoteja a
Títa, biskupov
Sv. Angely
Merici, panny
Sv. Tomáša
Akvinského,
kňaza
féria - detská

29.1.
Sobota
30.1.

Panny Márie v
sobotu

Nedeľa

7:00

Kláštor

František Koščo

18:00

Bočiar

† František a Emil

7:00

Haniska

17:00 Sokoľany
18:00 Haniska
7:00

František, Regina,
Milan 
Štefan a Štefan
Horváthovi
Ján a Jozef

17:00 Sokoľany

Ignác, Alžbeta,
Tomáš, Imrich

18:00 Haniska

Zdenko Pravec

7:00

Haniska

Anna a Štefan
Vaškovi

7:30

Haniska

Andrej a Miroslav
Štofovi

8:45 Sokoľany
4. Nedeľa CO

31.1.

Kláštor

 Alžbeta Sedláková

8:45

Bočiar

10:00 Haniska

Ján, Mária, Zuzana
Za ružencové
spoločenstvo
Poďakovanie Reginy
za 90 r. života

V pondelok 25.1. budeme spovedať v Bočiari od 17:00h., s vyložením
Sviatosti Oltárnej.
V sobotu pozývame všetky deti na farský maškarný ples do kultúrneho
domu v Sokoľanoch, so začiatkom o 15:00 h. Doneste si masky a dobrú
náladu.

Poriadok bohoslužieb po 2. Nedeli v CO
od 18.1. do 24.1. 2016

Pondelok

féria

18.1.
Utorok

féria

7:00

Kláštor

Poďakovanie Agnesy
za 85 r. života

18:00

Bočiar

Za ZIP Heleny

7:00

Haniska

 Gizela a Imrich
Hajduovi

19.1.
17:00 Sokoľany

Streda
féria
20.1.
Štvrtok
21.1.

18:00 Haniska
Sv. Agnesy,
panny a
mučenice

7:00

Kláštor

17:00 Sokoľany

Piatok
féria - detská
22.1.
Sobota
23.1.

Nedeľa
24.1.

18:00 Haniska
Panny Márie
v sobotu

3. Nedeľa CO

7:00

Haniska

7:30

Haniska

8:45 Sokoľany
8:45

Bočiar

10:00 Haniska

 Marta Čmelíková,
1. výr.
František a Matilda
Krajníkovi
Štefan, Terézia,
Štefan
Imrich a Margita
Jankeovi
Imrich a Helena
Sabovi
Tomáš, Alžbeta
a Regina
Za ZIP rodiny
Suňogovej
František a Regina
Beregszasziovi
Alžbeta Majniová
 Ján, Mária, Imrich

Prosíme snúbencov, ktorí sa chcú sobášiť v tomto roku, nech sa do konca
mesiaca ohlásia na Farskom úrade, aby sme mohli začať s prípravou na
sviatosť manželstva.
"K Bohu nejdeme krokmi, ale láskou."(sv.Augustín)

