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1. adventná nedeľa

Prvé čítanie: Pán zhromaždí všetky národy vo večnom pokoji Božieho
kráľovstva
(Iz 2, 1-5)
Žalm: S radosťou pôjdeme do domu Pánovho.
(Ž 122, 1-2. 4-5. 6-7. 8-9)
Druhé čítanie: Naša spása je blízko
(Rim 13, 11-14a)
Evanjelium: Bdejte, aby ste boli pripravení
(Mt 24, 37-44)
******************************************************************

Byť vždy a všade tým, čím mám byť.

Cirkevný rok nemá zhodný začiatok s občianskym rokom. Začína štyri
nedele pred sviatkami Narodenia Pána Ježiša. Tento čas voláme adventom. Z
latinského “adventus – príchod“. Je to čas očakávania, radostného pokánia a
prípravy na liturgický sviatok, keď si pripomenieme historický príchod Boha
ako človeka na svet v Betleheme. V čítaniach pri svätej omši zo Svätého
písma si nielen niečo pripomíname z udalosti historického adventu, ale
liturgické čítania sú nám výzvou byť tým, čím máme byť. Náš život je tiež
advent. Máme ho prežiť v zmysle slov: „Bdejte teda, lebo neviete, v ktorý deň
príde váš Pán“ (Mt 24,42). Na začiatku nového cirkevného roka sú aktuálne
Ježišove slová o jeho druhom príchode. Ten sa má stať stredobodom prípravy,
posväcovania učeníkov. Poukázanie na Noemov príbeh má pripomenúť, že tak
to bude aj pri druhom príchode Syna človeka. „Ako v dňoch pred potopou
ľudia jedli a pili, ženili sa vydávali... keď Noe vošiel do korába, a nič
nezbadali, až prišla potopa a zmietla všetkých, tak bude aj pri príchode Syna
človeka“ (Mt 24,38-39).
Kto žije v súlade s tým, čo žiada od nás Boh, čo učí Cirkev, žije v nádeji ako
tí, čo sa dostali do archy. Svet túži po večnej blaženosti, zabúda však, že
Kristus má na každého neodvolateľné požiadavky. Nie je správne dať sa
pomýliť falošnou sebaistotou. Pravdou je, že každý človek žije len raz, jeden
život, nejestvuje opravný život, prevteľovanie, reinkarnácia. Ježiš nepovažuje
za hriech potreby človeka, keď spĺňajú mravné normy. Beh života nesmie však
prebiehať bez Boha. Pri plnení povinností nesmieme byť prekvapení, keď
„Syn človeka príde v hodinu, o ktorej nevieme“ (Mt 24,44). Ježišove slová:
„Vtedy budú na poli dvaja: jeden bude vzatý, druhý sa ponechá. Dve budú
mlieť na mlyne: jedna bude vzatá, druhá sa ponechá“ (Mt 24,40-41), sú

časové, aktuálne stále. Ježiš nemusí nikomu ohlásiť svoj príchod. Má právo
nás prekvapiť. Právom žiada, aby sme boli vždy pripravení sa s ním stretnúť.
„Bdejte teda, lebo neviete, v ktorý deň príde váš Pán“ (Mt 24,42). Čo rozhodne
o odmene, treste, bude každého osobný vzťah k Ježišovi.
Počas liturgického roka v evanjeliu budeme počúvať slová sv. Matúša. Ježiš
povedal: „Aj on je Abrahámovým synom. Lebo Syn človeka prišiel hľadať a
zachrániť, čo sa stratilo“ (Lk 19,10). Nesmieme zaváhať. Dnes si
pripomíname, že máme byť vždy a všade tým, čím máme byť. Noemovi
stačilo slovo Boha. Uveril veciam, o ktorých viac nevedel. Podľa vonkajšieho
zdania nič nenasvedčovalo tomu, že by mala prísť potopa, ktorá mala zničiť
všetok život. Boh od nás žiada žiť vieru Noema. Objavujme Boží zákon v
sebe, ktorý do každého z nás vpísal sám Boh. Celý náš život je vzácny čas
milosti. Sv. Pavol píše: „Bratia, viete, aký je čas, že už nadišla hodina, aby ste
sa prebudili zo sna“ (Rim 13,11 druhé čítanie). Keď bdieme, plníme vôľu
Božiu, a tak sa pripravujeme na ten príchod. K tomu nás vyzýva aj sv.
Augustín v knihe Vyznania. Po bojoch sám so sebou i okolím, keď našiel
Boha, spoznal zmysel svojho života, svoj životný advent. Každý máme
zodpovednosť k svojmu životnému adventu. Nik si nemusí zúfať nad svojím
životom. Každý však môžeme byť lepší, máme sa obrátiť. Boh nám dáva svoju
milosť. Je ešte čas milosti. Ako Augustín začnime dnes, teraz, ako to dokázali
iní. Advent je čas radostného pokánia, ktorým sa najlepšie vieme pripraviť na
najradostnejšie sviatky roka. Takto prežitý advent je predpokladom správneho
života, osobného víťazstva nad sebou, svetom, diablom. (www.vincentini.sk)
Na voľný čas ...

Deti doplňte sudoku tak, aby
v každom riadku a stĺpci bol každý
obrázok použitý iba raz. Potom si
ho môžete veselo vyfarbiť .

Neodkladajte na zajtra dobro, čo môžete urobiť dnes.
Zajtra už na to možno nebudete mať čas.(sv.Don Bosco)
"Bez radosti neexistuje láska, a láska bez radosti nie je skutočná. A tak musíme
prinášať túto lásku a radosť do dnešného sveta."

Poriadok bohoslužieb po 1. Adventnej nedeli od 28.11. do 4.12. 2016
Michal a Katarína
Pondelok
7:00
Kláštor
Ivanovi
féria
Za ružencové
28.11.
18:00
Bočiar
spoločenstvo
Utorok

7:00

Haniska

Kristína Čarná 

18:00

Sokoľany

†Ondrej Timko

Sv. Ondreja,
apoštola sviatok

18:00

Haniska

Anna Vattaiová

féria

7:00

Kláštor

František Varga

18:00

Sokoľany

18:00

Haniska

7:00

Haniska

7:45

Sokoľany

7:30

Haniska

8:45

Sokoľany

8:45

Bočiar

féria

29.11.
Streda
30.11.
Štvrtok
1.12.
Piatok
Prvý piatok - detská
2.12.
Sobota
3.12.

Nedeľa
4.12.

Sv. Františka
Xaverského, kňaza

2. Adventná nedeľa

Za ružencové
spoločenstvo
Za ružencové
spoločenstvo
Imrich Dudáš
†Terézia a Tomáš
Suchi
Za pokoj
a požehnanie v rodine
Za padlých /14/
v 1. s. vojne
Jozef Norko

Za pútnikov vo Vyšnej
Šebastovej
Zbierka na kostol činila: Haniska 527.-€; Sokoľany 259.-€; Bočiar 117.-€;
- Z pohrebu Margity Koščovej ste darovali na kostol v Haniske 374.-€;
10:00

Haniska

Spovedanie pred prvým piatkom:
Haniska: streda od 9:00 do 10:30 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 10:30 a od 16:30 do 18:00 h
piatok od 16:00 do 18:00 h. a spoveď chorých od 11:00
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.
- Stretnutie s prvoprijímajúcimi bude v utorok v Sokoľanoch a v piatok
v Haniske.

Poriadok bohoslužieb po 2. Adventnej nedeli
od 5.12. do 11.12. 2016

Pondelok
5.12.
Utorok
6.12.
Streda
7.12.
Štvrtok

féria
Sv. Mikuláša,
biskupa
Sv. Ambróza,
biskupa a učiteľa
Cirkvi

Ján Vaňo

7:00

Kláštor

18:00

Bočiar

7:00

Haniska

 Anna Vattaiová

18:00

Haniska

Štefan a Alžbeta
Sopkovi

7:00

Kláštor

Ladislav Mikloš

Nepoškvrnené
17:00 Bočiar
počatie Panny Márie,
18:00 Sokoľany
slávnosť
18:00 Haniska

†Agnesa Benická

†Ján, Anna, Ján

†Tomáš Eliaš
Za požehnanie
8.12.
farnosti
Ignac, Alžbeta,
Piatok
18:00 Sokoľany
Tomáš, Imrich
féria - detská
Alžbeta, Ladislav,
9.12.
18:00 Haniska
Helena, Imrich
Sobota
Štefan a Alžbeta
féria
7:00 Haniska
Kováčovi 
10.12.
Imrich a Alžbeta
7:30 Haniska
Oravcovi
Poďakovanie
Nedeľa
Reginy
3. Adventná nedeľa, 8:45 Sokoľany
za
70
r. života
gaudete
11.12.
Regina Múdra
8:45
Bočiar
Za ZIP rodiny
10:00 Haniska
Sunyogovej
- Stretnutie birmovancov bude v piatok.
Hľadaj radosť v Pánovi a dá ti, za čím túži tvoje srdce. Pánovi zver svoje
cesty a jemu dôveruj, on sa už postará.(Ž 37, 4-5)

