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2. Adventná nedeľa

Prvé čítanie: Boh ukáže tvoj lesk.
(Bar 5, 1-9)
Žalm: Veľké veci urobil s nami Pán a máme z toho radosť.
(Ž 126, 1-2b. 2c-3. 4-5. 6)
Druhé čítanie: Buďte čistí a bez hany pre Kristov deň. (Flp 1, 4-6. 8-11)
Evanjelium: Každé telo uvidí Božiu spásu.
(Lk 3, 1-6)
*****************************************************************

Pripravte cestu Pánovi.
Keď cestujeme po našom Slovensku, vidíme, ako pri cestách
vyrastajú nové čerpacie stanice. Budujú ich rozličné firmy a snažia
sa zveľadiť aj blízke okolie. Na staniciach môžu vodiči načerpať
nielen pohonné hmoty, ale môžu sa aj občerstviť, oddýchnuť si a
vodiči veľkých kamiónov na nich častokrát aj nocujú. Stanice sú
pripravené neustále poslúžiť ľuďom, ktorí sú na cestách.
Ján Krstiteľ nás dnes vyzýva: Pripravte cestu Pánovi, vyrovnajte
mu chodníky! Každá dolina sa vyplní a každý vrch a kopec zníži. Čo
je krivé, bude priame, a čo je hrboľaté, bude cestou hladkou.
Ján požaduje toľké úpravy v živote ľudí preto, aby pripravili cestu
Pánovi a poslúžili mu. Môžu tu však padnúť aj námietky proti: Veď
ten, ktorý kráčal po mori, potrebuje urovnať cestu po suchej zemi?
Však on stále stojí predo dvermi a klope. Klope aj u tých, ktorí o to
nestoja. Tu stačí iba zakričať „voľno!“ a cesta je otvorená. Je naozaj
treba takých úprav? Spomeňme si na chvíle, keď má k nám prísť
návšteva. Koľko zhonu, upratovania, nakupovania a nervozity je s
tým spojené! A nemusí to byť dajaká vzácna návšteva. Ani tú
nevpustíme iba tak do bytu, ale sa na to pripravíme. Keď však má
prísť najcennejšia a najvzácnejšia návšteva – Pán pánov a Kráľ
kráľov – nepripravíme sa na ňu? Všetci cítime, že nesmieme zostať

so založenými rukami, ale treba čosi podniknúť. Vrchy mojich vín
nikto za mňa nemôže zrovnať, doliny mojej nedbalosti, môjho
zanedbávania dobrého, nikto za mňa nemôže vyplniť. Nikto za mňa
nemôže robiť pokánie, ani sa nikto miesto mňa nemôže obrátiť. To
musím urobiť iba ja sám!
Určite už chápeme, že Ján hovorí o upratovaní v mravnom a
v duchovnom zmysle. Ako ste si iste všimli, tu ide o niečo celkom
konkrétne, o odstránenie nedbalosti, nemravnosti, zla, hriechu... Boh
je ochotný človeku odpustiť, ale má podmienku. Človek musí uznať
svoju vinu a zrieknuť sa chýb, ktorých sa niekedy tak rád dopúšťa.
Doznajme si pokorne, aké je ťažké zápasiť so sebou samým, aké je
ťažké lúčiť sa so svojimi chybami a návykmi. To je správny zmysel
slov vyrovnať, vyplniť, znížiť… A povedzte, kto z nás to nemusí
robiť? Nájde sa medzi nami človek, ktorý nerobí chyby? Sú iste aj
takí, ktorí to o sebe tvrdia, ale je to klam a je smutné, že chyby si
nevedia priznať ani vo svätej spovedi. Vykonajú si ju viac-menej
formálne, veď sú Vianoce. Sviatosť sa pre nich stala
„rýchločistiarňou“.
Urovnať, vyplniť, pripraviť cestu znamená zavrhnúť hriech,
snažiť sa byť dobrým človekom, ktorý cez svoju dobrotu predstavuje
svetu Božiu dobrotu a lásku.
Snažme sa byť opravdivými
kresťanmi, ktorí žijú evanjelium, aby sa cez nás dostal Ježiš aj do
sŕdc iných ľudí a buďme im vždy pripravení poslúžiť a pomôcť.
Potom všetci budeme prežívať duchovne bohaté a požehnané
Vianoce.
www.trojica.sk

SPOVEDANIE PRED VIANOCAMI 2018
Deň

Pondelok
17.12.2018
Utorok
18.12.2018
Streda
19.12.2018
Štvrtok
20.12.2018

Miesto

Čas

Bočiar

17.00 – 18.00

Šebastovce

16.00 – 18.00

Domov
dôchodcov

9.00 – 10.00

Kechnec

16.30 – 18.00

Sokoľany

16.00 – 18.00

Piatok
21.12.2018
Sobota
22.12.2018
4. Adventná
Nedeľa
23.12.2018

Seňa

15.30 – 18.00

Haniska
Košice - Barca

9.00 – 11.30
14.30 – 17.00

Košice - Barca

14.30 – 17.00

Poriadok bohoslužieb po 3. Adventnej nedeli
od 17.12. do 23.12. 2018
Pondelok

7:00

Kláštor

18:00

Bočiar

féria

5:00

Haniska

féria

5:00

Haniska

féria
17.12.
Utorok
18.12.
Streda
19.12.
Štvrtok
20.12.

féria

Piatok
21.12.
Sobota
22.12.
Nedeľa
23.12.

féria
féria

4. Adventná
nedeľa

Margita Vattaiová
†Pavol ml. a Katarína
Kerekešovi
 Anna Nagyová
Za ZIP rodiny

Mikuláš Mati
†Ondrej a Margita
18:00 Sokoľany
Baltovičovi
Ján Ondis
18:00 Sokoľany
Poďakovanie Evy za
18:00 Haniska
70 r. života
Imrich a Katarína
7:00 Haniska
Iglaiovi
7:00

Kláštor

7:30

Haniska

Štefan a Barbora

8:45 Sokoľany

Ladislav Huďa
Pavol, Katarína,
Vladimír Piroškovi
 Pavol a Helena
Čarni

8:45

Bočiar

10:00 Haniska

Stretnutie prvoprijímajúcich bude v Sokoľanoch vo štvrtok
20.12. a v Haniske v piatok 21.12.

Poriadok bohoslužieb po 2. Adventnej nedeli
od 10.12. do 16.12. 2018
Pondelok
10.12.

Mikuláš Žačok

7:00

Kláštor

18:00

Bočiar

7:00

Haniska

 Juraj Papuga

17:00 Sokoľany

Ignac, Alžbeta,
Tomáš, Imrich

18:00 Haniska

†Štefan Lipták

féria

†Ružena Sabová, 1.
výr

Utorok
11.12.

féria

Streda
féria
12.12.
Štvrtok
13.12.
Piatok
14.12.
Sobota
15.12.

Sv. Lucie,
panny a
Za ZIP pre Alžbetu
7:00 Kláštor
mučeníce
Jozef, Helena,
Sv. Jána z
18:00 Sokoľany
Michal a Mária
Kríža, kňaza a
uč. Cirkvi 18:00 Haniska sr. Eulalia Kubalová
detská
féria

7:00

Haniska

Štefan Varga

7:30

Haniska

Margita Nahajová

Poďakovanie Ernesta
za 80 r. života
Magdaléna
16.12.
8:45 Bočiar
Demjanová
Poďakovanie Alžbety
10:00 Haniska
za 80 r. života
Zbierka na charitu činila: Haniska 474.-€; Sokoľany 188.-€;
Bočiar 47.-€;
Nedeľa

3. Adventná
nedeľa

8:45 Sokoľany

V štvrtok 13.12. pozývame na adoráciu do Hanisky o 19:00 h.
Na budúcu nedeľu budeme mať zbierku na potreby našich
kostolov.

