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4. nedeľa v Cezročnom období
Prvé čítanie: Ustanovil som ťa za proroka národom.
(Jer 1, 4-5. 17-19)
Žalm: Moje ústa, Pane, budú hlásať tvoju spásu. (Ž 71, 1-2. 3-4a. 5-6b. 15ab+17)
Druhé čítanie: Láska nikdy nezanikne.
(1 Kor 12, 31 – 13, 13)
Evanjelium: Ježiš, podobne ako Eliáš a Elizeus, nebol poslaný len k Židom.
(Lk 4, 21-30)
********************************************************************

Ježiš posiela prorokov aj dnes
Ježiš na adresu svojich rodákov, ktorí ho neprijali ako proroka, povie: „Ani
jeden prorok nie je vzácny vo svojej vlasti“ (Lk 4,24). Ježiš v nazaretskej synagóge
už vystupuje ako prorok. Svojím správaním provokuje rodákov. Keď povie, že
slová proroka Izaiáša – ktoré práve prečítal – sa na ňom splnili, rodáci ho
neprijmú. Ihneď poznamenajú: „Vari to nie je Jozefov syn“ (Lk 4,22)? Inými
slovami: Čo nám môže on nové povedať? Nato im Ježiš odpovie tým, že
poukáže na známu udalosť, ako proroka Eliáša neprijal národ, len pohania,
vdova zo Sarepty a Sýrčan Náman. Môže nás napadnúť myšlienka, či Ježiš
postupoval správne. Nemal najprv prijateľnými slovami získať si na svoju stranu
rodákov, a až potom, neskôr im postupne veci vysvetliť? Nebol si sám Ježiš na
vine, že rodáci sa dali uniesť hnevom? Môžeme sledovať, že kázania apoštolov sa
nesú v duchu Ježiša. Peter apoštol v chráme vyhlási: „Boh... oslávil svojho
Služobníka Ježiša, ktorého ste vy vydali a zapreli pred Pilátom... vy ste zapreli
Svätého a Spravodlivého a žiadali ste, aby vám prepustili vraha“ (Sk 3,14-15).
Tým naznačuje, že nesmieme podľahnúť falošnej diplomacii, pretože tá môže
zaviesť do slepej uličky. Je potrebné stáť na strane pravdy. Tak postupoval aj sv.
Pavol, keď Aténčanom na aeropágu najprv cituje ich pohanských spisovateľov,
ale nato musí začať hovoriť priamo o Ježišovi, o zmŕtvychvstaní tela a o
poslednom súde. Žiadna inkulturácia nás neuchráni pred hovorením pravdy.
To poznali už v Starom zákone proroci. Jeremiáš počuje Boha: „... pôjdeš všade,
kde ťa pošlem, a povieš všetko, čo ti prikážem. Neboj sa ich, veď ja som s
tebou...“ (Jer 1,7-8). Niečo podobné sa stalo Ježišovi v Nazarete. Preto Ježiš
neskôr nad Jeruzalemom plače.
Prorok býva Bohom stvorený dva razy. Prvý raz – ako každý človek – v lone
matky. Druhý raz, keď Boh vylieva naňho svojho Ducha a robí ho nástrojom
svojej činnosti. Perspektíva takej činnosti je ťažká, že väčšina prorokov, okrem
priameho oslovenia samým Bohom, sa na toto poslanie nechce podujať. Misia
proroka prekáža mnohým synom a dcéram tohto sveta. Vo svete sa zabúda na

Božiu pravdu, stráca sa zmysel dobra a zla, pravdy a falošnosti, a Boh cez
prorokov vyzýva k zmene života. Robí to dvoma spôsobmi. Najprv posiela
prorokov, aby napomenuli a upozornili. Úloha prorokov sa smrťou apoštolov
neskončila. Proroci sú i dnes v Cirkvi prítomní. Tak praví, ako aj falošní. To
môžeme sledovať v dejinách Cirkvi. Cez prorokov, akými v stredoveku boli sv.
František, sv. Dominik a iní, sa do Cirkvi mnohí vrátili, zanechali hriech a našli
cestu späť k Bohu. Pod ich vedením mnohí prebrali poslanie proroka a stali sa
pokračovateľmi, a dnes sme svedkami, že sú povolania tak vo františkánskej či
dominikánskej spiritualite. Prorok musí počítať s dôležitým činiteľom a tým je
ľudské srdce. To môže milovať, ale aj nenávidieť. Prorok musí počítať nielen s
volaním “hosanna“, ale oveľa častejšie s volaním “ukrižuj ho“. O tom sa
presvedčili tak starozákonní proroci, ale aj sv. Ján Krstiteľ a najmä sám Ježiš. Po
Kristovi to boli apoštoli, ktorí – až na sv. Jána – všetci zomreli mučeníckou
smrťou a po nich milióny ďalších prorokov. Tragédia proroka je rovnako
tragédiou jeho poslucháčov.
Druhá je oveľa ťažšia. Prorok – keď splní svoje poslanie – dostane odmenu
od svojho Pána za dobre vykonanú prácu. Tí, čo odmietli proroka, pre poslanie
proroka musia očakávať trest od toho, čo proroka poslal. Ak Boh neosloví ľudí
cez prorokov, ostávajú Bohu ešte apokalypsy. História hovorí nielen o potope,
Sodome a Gomore či Babylone, ale aj o vojnách, kataklizmách, chorobách...
História sa opakuje. Napomenutia dnešných prorokov nemajú väčšieho vplyvu
na zmenu ľudských sŕdc. Svet je tupý a nie je ochotný počúvať hlasy prorokov.
Pýtajme sa, či Boh nemá právo zasiahnuť novou apokalypsou? Ak na zemi
nezvíťazí múdrosť a láska, tak zvíťazí hlúposť a nenávisť.
Našťastie tí, ktorí otvárajú srdcia na hlas prorokov a napĺňajú si ich láskou, sa
nemusia obávať apokalyptických hlasov. Ich srdcia nebudú zničené. To, že berú
účasť na poslaní prorokov, je im zárukou večnej odmeny. Prorok totiž ukazuje
na cestu z ťažkej situácie, ktorá sa opiera o pravdu. I napriek tomu, že zlo sa
snaží zničiť múdrosť, zlo bude zničené. Sv. Lukáš poukazuje na Ježiša ako
Spasiteľa sveta.
Prorokmi sú dnes často rodičia deťom, brat bratovi, sestra sestre, ale v
spoločnosti je to najmä Cirkev, Svätý Otec, biskup, čiže tí, čo pravdu hovoria, aj
keď je nepríjemná, keď ich nechápu, neprijímajú, urážajú, siahajú na česť, dobré
meno i život. Prorokov môžeme nájsť v kultúre, športe, za katedrou, ale aj
v hudbe. Je potrebné, aby sme si vytvorili, udržali svoj pravý vzťah k Bohu, boli
verní poslaniu, ktorým nás poveril Boh a splnili poslanie v prostredí, kde máme
svoju misiu. Rovnako je správne, že chceme v pravde počuť hlas prorokov, cez
ktorý nás vedie, učí a formuje Pán.
(Prof. ThDr. Dr. Ľubomír Stanček, PhD.)
"Je to láska, čo umožňuje zachovávať prikázania, a či zachovávané prikázania plodia
lásku? Kto by sa škriepil, že láska nie je prednejšia? Kto totiž nemiluje, nemá prečo
zachovávať prikázania."

Sv. Augustín

Poriadok bohoslužieb po 5. Nedeli v CO
od 8.2. do 14.2. 2016

Pondelok

féria

8.2.
Utorok

féria

7:00

Kláštor

František Čarný

18:00

Bočiar

† Regina Beluščáková

7:00

Haniska

 Juraj, Anna, Imrich

9.2.

Streda
10.2.

Štvrtok

 Ľuboš Čarný
7:00 Haniska
Popolcová
† Emil, Ľubka, Emil
streda /Pôst a 17:00 Bočiar
zdržovanie sa
† Helena Zajacová 1.
18:00 Sokoľany
mäsitého
výr.
pokrmu./
18:00 Haniska Poďakovanie a za ZIP.
féria

7:00

Kláštor

Ondrej Vattai

11.2.
Piatok

féria

12.2.
Sobota

18:00 Sokoľany Margita Suchá 1. výr.
18:00 Haniska

féria

Eva Majorošová

7:00

Haniska

Ján Kováč

7:30

Haniska

František

13.2.

Nedeľa
14.2.

1. Pôstna
nedeľa

8:45 Sokoľany
8:45

Bočiar

10:00 Haniska

Imrich Janke
Ján, Juraj a Katarína
Poďak. Ladislava za
75 r. života

Na budúci týždeň bude zbierka na charitu.
Na budúci týždeň bude stretnutie s prvoprijímajúcimi, v stredu
v Sokoľanoch a v piatok v Haniske.
Pokojné a vnútorne vyrovnané pôstne obdobie.

Poriadok bohoslužieb po 4. Nedeli v CO
od 1.2. do 7.2. 2016

Pondelok

féria

7:00

Kláštor

Helena Kováčová

7:00

Haniska

 Mikuláš Kováč

1.2.
Utorok
2.2.

Streda
3.2.
Štvrtok

Obetovanie 18:00 Bočiar
Pána, sviatok
18:00 Sokoľany
Sv. Blažeja,
biskupa a
mučeníka
féria

18:00 Haniska

7:00

Kláštor

†Alžbeta Tamášová
†Mária,
Ondrej,Regina
Lebeňakovi
Za ZIP Heleny s
rodinou
Alžbeta Ridarčíková

4.2.
Piatok
5.2.
Sobota
6.2.

Sv. Agáty,
panny a
mučeníce detská
Sv. Pavla
Mikiho a
spolčníkov,
muč.

18:00 Haniska
7:00

Haniska

7:45 Sokoľany
7:30 Haniska
8:45 Sokoľany

Nedeľa
7.2.

18:00 Sokoľany

5. Nedeľa CO

8:45

Bočiar

10:00 Haniska

Za ružencové
spoločenstvo
Za ružencové
spoločenstvo
Helena Kajlová
Za ZIP Agnesy
Hricovej
František Varga
Marek a Marek
Terézia Spišáková
Za ZIP rod.
Takáčovej

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 v piatok od 11:00
Poklona Sviatosti oltárnej bude v piatok v Haniske a v Sokoľanoch od
16:00h.

