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34. nedeľa v Cezročnom období – Krista Kráľa.
Prvé čítanie: Dávida pomazali za kráľa nad Izraelom.
( 2 Sam 5, 1-3)
Žalm: S radosťou pôjdeme do domu Pánovho.
(Ž 122, 1-2. 4-5)
Druhé čítanie: Preniesol nás do kráľovstva svojho milovaného Syna.
(Kol 1, 12-20)
Evanjelium: Ježišu, spomeň si na mňa, keď prídeš do svojho
kráľovstva.
(Lk 23, 35b-43)
*****************************************************************

Spomeň si na mňa...
Dnešná slávnosť Krista Kráľa nás pozýva, aby sme všetko
zanechali a išli na Golgotu. Tu môžeme pokľaknúť pod krížom
a vzdať hold Kráľovi, ktorý tu začína svoju vládu. Boh od počiatku
chcel byť kráľom, ktorí si nepočína ako pozemskí vladári. Oni
odnímajú ľuďom synov, dcéry, polia i stáda. Toto všetko mohol
Ježiš získať veľmi ľahko. Diabol (pri pokúšaní) mu to ponúkal. Ale
jeho kráľovstvo nie je z tohto sveta. Napriek tomu, že Ježiš je Pánom
od večnosti, nikdy seba samého nepredstavil ako kráľa. Nehovoril o
svojom, ale o Božom kráľovstve. Vyhýbal sa príležitosti, aby ho
mohli ľudia vyhlásiť za svojho kráľa.
Až vtedy, keď si bol úplne istý, že už nik nevystúpi, aby z neho
urobil kráľa, v potupnom plášti a s tŕňovou korunou, môže sa
oficiálne priznať ku svojim kráľovským „ambíciám“. On sám to
predvídal, keď povedal, že začne svoju kráľovskú moc uplatňovať až
vo chvíli, keď sa ocitne v postavení úplnej bezmocnosti: Až budem
vyzdvihnutý od zeme, všetkých pritiahnem k sebe. Sú tróny, ktoré sú
poškvrnené krvou poddaných. Tento trón je „poškvrnený“ len krvou
svojho Kráľa. Nemá nikoho a nemá nič. Jeho trónom je prekliate
drevo hanby. Nielenže nikoho nezotročuje, ale sám sa stal
poslušným až na smrť, až na smrť na kríži.
Dobre pozorujme, aké sú prvé okamihy Kristovej vlády. Rimania
ho považujú za blázna. A čo prední predstavitelia vyvoleného národa

spolu s ľudom? Bez toho, aby si to vôbec uvedomovali, sarkasticky
mu navrhujú, aby Ukrižovaný prejavil svoju moc spôsobom, ktorý
by uvítal i Ježišov odveký protivník: Je kráľom Izraela; nech teraz
zostúpi z kríža a uveríme v neho. Odkedy si ľud diktuje, čo má
urobiť kráľ?!
Už starozákonný prorok Izaiáš omnoho skôr videl túto scénu:
Opovrhnutý a posledný z ľudí, muž bolesti, ktorý poznal utrpenie,
pred akým si zakrývajú tvár, opovrhnutý, a preto sme si ho nevážili.
Kristovmu kráľovstvu sa nikto nevyhne. Záleží len na tom, akú rolu
si vyberie.
Pripojme sa k Ježišovej prosbe a modlime sa k nebeskému
Otcovi, aby svorke psov nepripočítal za hriech ich rúhavý výsmech.
Modlime sa s trpiacim Kráľom za všetkých, ktorí majú tú drzosť
diktovať Kráľovi, ako sa má správať a ako má vyzerať jeho
kráľovstvo.
Tu na kríži začína klíčiť Kráľovstvo ako malé horčičné zrnko. To,
že tu Ježiš bezmocne visí, je omnoho väčší div, než to, ako keby
z neho zostúpil.
Koho to vlastne ukrižovali s Kristom? Je to zločinec alebo prvý
učeník, ktorý doslova vzal na seba svoj kríž a nasledoval Pána? To
nie je náhoda, že prvým z tých, ktorých Ježiš priťahuje, keď je
vyzdvihnutý od zeme, je práve tento človek. Do Ježišovho
kráľovstva budú prichádzať predovšetkým ľudia zavalení utrpením a
obťažení hriechom.
Čo otvorilo zločincovi oči, že videl v zmučenom Ježišovi Kráľa,
zatiaľ čo učení a vzdelaní, podľa svojho presvedčenia spravodliví,
pod krížom nič nechápu? Realistické vedomie vlastnej hriešnosti.
Tak silno uveril vo všemohúcnosť Bezmocného, že prosí o jedno:
Spomeň si na mňa, keď prídeš do svojho kráľovstva. www.trojica.sk

Spovedanie pred prvým piatkom:
Haniska:
Sokoľany:
Bočiar:

streda od 9:00 do 10:00 a od 16:30 do 18:00 h.
piatok od 16:00 do 18:00 a spoveď chorých od 9:00 h.
utorok od 09:00 do 10:00 a od 16:30 do 18:00 h
piatok od 16:00 do 18:00 h. a spoveď chorých vo
štvrtok od 11:00 h.
pondelok od 17:00 do 18:00 h.

Poriadok bohoslužieb po 1. Adventnej nedeli
od 2.12. do 8.12. 2019
Pondelok
7:00 Kláštor Mária Bodnárová
féria
2.12.
Za ružencové spol.
18:00 Bočiar
Utorok
3.12.
Streda
4.12.
Štvrtok
5.12.
Piatok
6.12.
Sobota
7.12.

Sv. Františka 7:00 Haniska Za ZIP pre Agnesu
Xaverského,
Poďakovanie Márie
18:00 Sokoľany
kňaza
za 80 r. života
†Miroslav, Štefan,
féria
Iveta, Rastislav,
18:00 Haniska
Štefan
féria

7:00

8.12.

František Tkáč

Sv. Mikuláša, 18:00 Sokoľany Za ružencové spol.
biskupa 18:00 Haniska Za ružencové spol.
detská
Sv. Ambróza, 7:00 Haniska
biskupa a
učiteľa Cirkvi 17:30 Sokoľany
7:30

Nedeľa

Kláštor

2. Adventná
nedeľa

Haniska

8:45 Sokoľany
8:45

Bočiar

10:00 Haniska

Mikuláš Mati
K úcte Ducha
Svätého
Imrich Kačmarik
Vincent Štibrík, 1.
výr.
František a Mária
 Ladislav Mikloš

Stretnutie prvoprijímajúcich bude v utorok v Sokoľanoch
a v piatok v Haniske.
Poklona Sviatosti oltárnej bude v piatok v Haniske a v Sokoľanoch
od 16:00h.
V sobotu 7. 12. pozývame na Duchovnú obnovu do Sokoľan od
15.00h a končí sv. omšou o 17.30.
Program: Korunka BM, katechéza, adorácia a sv. omša, pod
vedením - PhDr. Imrich Degro.
Na budúci týždeň sú zimné kántrové dni - Príchod Kristovho
kráľovstva do rodín.

Poriadok bohoslužieb po Nedeli Krista Kráľa
od 25.11. do 1.12. 2019
Pondelok
25.11.

Sv. Kataríny 7:00
Alexandrijskej,
p. a muč.
18:00

Kláštor

sr. Karmela

Bočiar

†Regina Čerkalová

Utorok
26.11.

féria

Streda

7:00

Haniska

17:00 Sokoľany
féria

27.11.

18:00 Haniska

 František Sabo
Silvia a Ivan
Suškovi
†Štefan, Alžbeta a
Augustin Oravcovi

Štvrtok
féria

7:00

Kláštor

František Talpáš

28.11.
Piatok

18:00 Sokoľany

Ondrej Timko

18:00 Haniska

Mária Ivanová

7:00

Haniska

Štefan Lipták

7:30

Haniska

Mikuláš Žačok

8:45 Sokoľany

Pavel Majoroš

8:45

Imrich Čonka

féria - detská
29.11.
Sobota
30.11.

Nedeľa
1.12.

Sv. Ondreja,
apoštola,
sviatok
1. Adventná
nedeľa
/Požehnanie
adventných
vencov/

Bočiar

10:00 Haniska

 Helena a Jozef
Majorošovi

Dobročinná zbierka sv. Alžbety: Haniska - 305.-€; Sokoľany 196.-€; Bočiar - 64.-€;
Na budúci týždeň bude zbierka na charitu.

