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NARODENIE PÁNA
Prvé čítanie: Všetky končiny zeme uvidia spásu nášho Boha.
(Iz 52, 7-10)
Žalm: Uzreli všetky končiny zeme spásu nášho Boha.(Ž 98, 1. 2-3b. 3c-4. 5-6)
Druhé čítanie: Boh k nám prehovoril v Synovi.
(Hebr 1, 1-6)
Evanjelium: Slovo sa telom stalo a prebývalo medzi nami.
(Jn 1, 1-18)
******************************************************************

Boh sa stal človekom, aby sa človek stal Bohom!
Možno si vy, starší, spomínate, ako sa pred liturgickou
reformou končievala svätá omša. Kňaz po požehnaní odišiel
na evanjeliovú stranu a tam sa modlil – čítal tú časť evanjelia,
ktorú sme práve počuli. Pri slovách: Slovo sa telom stalo a
prebývalo medzi nami si všetci pokľakli. Dnes sa táto stať
evanjelia číta už iba vo vianočnom období, ale je veľmi
dôležitá, lebo nám pripomína nepochopiteľné tajomstvo Božej
lásky a zároveň vyzdvihuje aj ľudský nevďak za Božiu lásku.
Vianoce nám každoročne pripomínajú veľmi dôrazne tento
fakt: na jednej strane betlehemské svetlo viery, na druhej temnota nevery, ktorá je
pekne vyjadrená v slovách: Prišiel do svojho vlastného, a vlastní ho neprijali.
Najlepšou skúškou pre človeka, ktorú skutočnosť vyznáva, je otázka: Veríš alebo
neveríš? Nie rasa, nie reč, ani stupeň kultúry alebo civilizácie, ale viera alebo
nevera sú meradlom ľudskej dôstojnosti. Viera v Boha nás neponižuje, ale naopak,
dvíha a robí z nás Božích priateľov.
Viera v Boha je aktom úprimnej pokory, uznaním našej obmedzenosti, ale
súčasne aj činom odvahy, ktorej výsledkom je vnútorná vyrovnanosť a spokojnosť.
Viera je pokora, ktorá nás povyšuje nad všetky ostatné stvorenia. Apoštol Jakub
hovorí: Boh pyšným odporuje, ale pokorným dáva milosť… A Pavol dodáva: Nik
z nás totiž nežije pre seba a nik pre seba neumiera; lebo či žijeme, žijeme Pánovi,
či umierame, umierame Pánovi. Či teda žijeme alebo umierame, patríme Pánovi.
Pre veriaceho človeka smrť nie je koncom, ale začiatkom večnosti, začiatkom
nového života bez strachu a sĺz. Za túto radostnú vieru vďačíme predovšetkým
Slovu – Synovi Božiemu, ktorého príchod medzi nás oslavujeme práve v tieto dni.
A Slovo sa telom stalo a prebývalo medzi nami. A my sme uvideli jeho slávu,
slávu, akú má od Otca jednorodený Syn, plný milosti a pravdy. Z jeho plnosti sme
my všetci dostali milosť za milosťou. Lebo ak zákon bol daný skrze Mojžiša,
milosť a pravda prišli skrze Ježiša Krista. Boha nikto nikdy nevidel. Jednorodený
Boh, ktorý je v lone Otca, ten ňom priniesol zvesť.

Nevera je človekovi nedôstojná, lebo z neho robí otroka zeme, obmedzuje jeho
rozhľad a pohľad na celé tvorstvo. Príčiny nevery môžu byť rozličné, ale
neveriacich ľudí z presvedčenia je málo.
Ježiš ako Boh a človek prebýval medzi nami a tým svet prestal byť údolím sĺz a
miestom hrôzy. Stal sa odrazovým mostíkom do večného života pre tých, ktorí v
neho veria. Upevnime sa aj my vo viere v Krista a svojím osobným životom
pomáhajme uveriť tým, ktorí ho nepoznajú alebo vo viere zľahostajneli.
www.trojica.sk

V tie vianočné sviatky povieme vám vinš krátky.
Pán Kristus je narodený, tak nebuďme
zarmútení, ale sa mu radujme a slávu
prespevujme. To mu bude premilé, dá nám
sviatky šťastlivé.

Poriadok bohoslužieb po 1. Nedeli po narodení Pána
od 2.1. do 8.1. 2017

Pondelok
2.1.
Utorok
3.1.
Streda
4.1.
Štvrtok
5.1.

Piatok
6.1.

Bazila
7:00
Veľkého a
Gregora
Nazianského 18:00

féria
féria

 Imrich Dudáš

18:00 Haniska
7:00

Kláštor

7:30

Haniska

†Agnesa Hricová
Poďakovanie Anny
za 87 r. života
Za ZIP Márie K
Imrich, Anna,
Juraj 
Za ružencové
spoločenstvo
†Ján, Regina,
Michal
Za ružencové
spoločenstvo

Zjavenie
Pána, slávnosť 8:45 Sokoľany
/Oznámenie
dňa Veľkej
8:45 Bočiar
Noci/
10:00 Haniska
7:00
féria

Haniska

Imrich, Helena,
Andrej,Štefan,Alžbeta 

†František, Margita,
Jozef, Katarína
Za ZIP Anny
7:30 Haniska
s rodinou B
Ján, Mária,
8:45 Sokoľany
Zuzana, Michal
Agnesa Benická
8:45 Bočiar
 Jozef a Margita
10:00 Haniska
Kačmaríkovi
7:45 Sokoľany

7.1.

8.1.

Bočiar

František Varga, 1.
výr.
Za ružencové
spoločenstvo

Najsvätejšieho 7:00 Haniska
mena Ježiš 18:00 Sokoľany

Sobota

Nedeľa

Kláštor

Krst Krista
Pána

Nedeľou Krstu Pána sa končí Vianočné obdobie.
Na slávnosť Zjavenie Pána budeme požehnávať príbytky. Prosíme
o nahlásenie v sakrestii tých, ktorí chcú požehnanie domu.

Poriadok bohoslužieb po Nedeli Narodenia Pána
od 26.12. do 1.1. 2017

Margita Koščová
Za B. pomoc pre
8:45 Sokoľany
Štefana s rodinou
†Ján, Štefan, Mária,
8:45 Bočiar
Pavlina
Poďakovanie Agnesy
10:00 Haniska
za 60 r. života
 Mária Papugová
7:00 Haniska
7:30

Pondelok
26.12.

Utorok
27.12.
Streda
28.12.
Štvrtok
29.12.
Piatok
30.12.
Sobota
31.12.

Sv. Štefana,
prvého
mučeníka,
sviatok

Sv. Jána,
apoštola a
evanjelistu,
18:00 Sokoľany
sviatok
Sv. Neviniatok,
17:00 Sokoľany
mučeníkov,
sviatok
18:00 Haniska
Piaty deň v
oktáve
7:00 Kláštor
Narodenia Pána

Svätej rodiny
Ježiša, Márie
a Jozefa
Siedmy deň v
oktáve
Narodenia
Pána

Slávnosť
Panny Márie,
1.1.2017 Bohorodičky

†Darina Vargová, 1.
výr.
Imrich a Agnesa
Vargovi
†Imrich Majoroš
Tomáš Palenčár

Poďakovanie Michala
za 80 r. života
Ladislav Dulovič
Haniska
Bočiar Galina Choroščáková
†Tomáš, Alžbeta,
Sokoľany
Ondrej, Anna
†František Seman
Haniska
Imrich a Alžbeta
Haniska
Palenčárovi
Karol a Katarína
Sokoľany
Müllerovi
Pavol,Katarína,
Bočiar
Pavol Kerekešovi
Za požehn. farnosti
Haniska

18:00 Sokoľany
18:00
14:45
16:00
16:00
8:00

Nedeľa

Haniska

9:15
9:15
10:30

Dnes po jasličkovej pobožnosti, ktorá bude o 14:00h. v Haniske, naše
domovy navštívia koledníci v Haniske aj v Sokoľanoch. Tí, ktorí chcete
prijať koledníkov, nechajte bráničky otvorené dokorán.
V sobotu na Silvestra, budeme mať ďakovné pobožností za starý rok.

Milostiplný a požehnávaný celý Nový rok.

