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2. adventná nedeľa.
Prvé čítanie: Podľa spravodlivosti bude súdiť chudobných. (Iz 11, 1-10)
Žalm: V jeho dňoch bude prekvitať spravodlivosť a plnosť pokoja
naveky.
(Ž 72, 1-2. 7-8. 12-13. 17)
Druhé čítanie: Kristus vykúpil všetkých ľudí.
(Rim 15, 4-9)
Evanjelium: Robte pokánie, lebo sa priblížilo nebeské kráľovstvo.
(Mt 3, 1-12)
*****************************************************************

Robte pokánie.
Ľudia, ktorí chcú predať svoj tovar, vymýšľajú najrozličnejšie
spôsoby, ako naň upozorniť. Preto máme na uliciach živé noviny
alebo reklamy, v ktorých účinkujú najpopulárnejší umelci, športovci,
ale aj zvieratá či postavy z detských filmov.
Aj Ján Krstiteľ, o ktorom hovorí dnešné evanjelium, na seba
upozorňoval. Evanjelista Matúš o ňom píše: Ján nosil odev z ťavej
srsti a okolo bedier kožený opasok. Potravou mu boli kobylky a
lesný med. Dokážete si predstaviť, že dnes by sa na ulici objavil
takýto človek? Iste mnohí by si poklepali prstom po čele a povedali:
Ide blázon…
Je to paradox, ale Ján naozaj začína svoje pôsobenie ako blázon.
Netakticky, nediplomaticky, s odpudzujúcou reklamou. Stavia sa
proti majetným a úradne zbožným. A tomuto výkvetu spoločnosti
hovorí: hadie plemeno, obielené hroby, pokrytci… Vyčíta im, že
zbytočne sa odvolávajú na svoj pôvod, na to, že ich praotcom je
Abrahám, lebo ak neprinesú ovocie, ktoré je hodné pokánia, tak to
nič neznamená. A hoci povedať to farizejom a saducejom bolo
nebezpečné, Ján si z toho ťažkú hlavu nerobí, lebo si je vedomý, že
hlása slovo Božie.
Jeho výzva je však neustále aktuálna a vyzýva aj nás: Obráťte sa
a prinášajte ovocie, ktoré je hodné pokánia. Oproti farizejom a
saducejom sme my vo veľkej výhode, lebo sa nemusíme trápiť v

neistotách a utešovať sa prorockými prísľubmi do budúcnosti. Pre
nás sa už všetko vyplnilo, lebo vieme, ako Ján skončil svoje kázanie
pri Jordáne, aj ako to dopadlo v Betleheme či na Kalvárii. Preto by
Ján nám možno trocha inak formuloval svoju výzvu: Nezabudnite,
že od krstu patríte Kristovi, že ste jeho a on sa chce na svet pozerať
vašimi očami, chce sa prejavovať vaším srdcom a chce byť vo
vašom správaní! Lebo aj o nás rovnako platí, že Ježiš bude mať v
ruke vejačku, vyčistí si humno, pšenicu zhromaždí do sýpky, ale
plevy spáli v neuhasiteľnom ohni. Kto neprijme túto Jánovu výzvu,
podobá sa plevám, z ktorých nie je žiaden osoh, preto sa hodia na
oheň a spália. Preto si dajme do týchto adventných dní niekoľko
bodov, ktoré nás usmernia, ako ich prežiť, premeditovať, aby sme
boli pšenicou pre nebeské kráľovstvo, napríklad:
Advent je doba, keď si musíme skontrolovať svoje myšlienky, city
a správanie.
Advent je doba, keď si znova máme uvedomiť, že v živote nie je
najdôležitejší ani zhon, ani úspech.
Advent je doba, keď znova musíme nájsť cestu k sebe, ktorá je
často zarúbaná a zarastená.
Advent je doba, keď si máme uvedomiť, že cesty naším životom
nás majú viesť k večnosti.
Advent je doba, keď pokorne uznáme, že nie sme dokonalí a
musíme odbúrať zo života najmä pýchu, prílišné sebavedomie,
tvrdosť a hrubosť.
Advent je doba, keď znova máme nájsť cestu k blížnym.
Advent je doba, keď úprimným vyznaním aj pokornou ľútosťou vo
svätej spovedi si máme očistiť duše a vo svätom prijímaní sa
obohatiť milosťou posväcujúcou.
Ak sa o to budeme snažiť, upozorníme na seba, že sme veriaci, že
sme šťastní ľudia a odporúčame aj iným, aby takto prežili advent.
Využime na to aj nastávajúci týždeň.
www.trojica.sk

SPOVEDANIE PRED VIANOCAMI 2019
Deň
Pondelok
16.12.2019
Utorok
17.12.2019

Miesto

Čas

Bočiar

17.00 – 18.00

Šebastovce

16.00 – 18.00

Streda
18.12.2019
Štvrtok
19.12.2019
Piatok
20.12.2019
Sobota
21.12.2019
4. Adventná
Nedeľa
22.12.2019

Domov
dôchodcov
Kechnec

16.30 – 18.00

Sokoľany

16.00 – 18.00

Seňa

15.30 – 18.00

Haniska
Košice - Barca

9.00 – 11.30
14.30 – 17.00

Košice - Barca

14.30 – 17.00

9.00 – 10.00

Poriadok bohoslužieb po 3. Adventnej nedeli
od 16.12. do 22.12. 2019
Pondelok
Agnesa Sopková
7:00 Kláštor
féria
†Alžbeta, Vojtech a
16.12.
18:00 Bočiar
Mária
Utorok
féria
5:00 Haniska  Alžbeta Semanová
17.12.
Streda
féria
†Michal Ondočko
5:00 Haniska
18.12.
Štvrtok
Helena a Imrich
7:00 Kláštor
féria
19.12.
18:00 Sokoľany †Jolana Matisová
Piatok
20.12.
Sobota
21.12.

18:00 Sokoľany
féria - detská
féria

18:00 Haniska
7:00

Haniska

Jolana Tóthová
Za ZIP Alžbety s
rodinou
Mária Ivanová

Regina Oravcová
Nedeľa
Pavol Baltovič
4. Adventná
Anton, Pavlina,
22.12.
8:45 Bočiar
nedeľa
Imrich 
Poďak. Františka za
10:00 Haniska
60 r. života
Stretnutie prvoprijímajúcich bude v štvrtok 19.12. v Sokoľanoch
a 20.12. v Haniske.
7:30 Haniska
8:45 Sokoľany

Poriadok bohoslužieb po 2. Adventnej nedeli
od 9.12. do 15.12. 2019
7:00
Pondelok
9.12.

Kláštor

Anna Paholková

Nepoškvrnené
†Vojtech a Agnesa
17:00 Bočiar
počatie Panny
†Milan a Marcela
Márie,
18:00 Sokoľany
Sedlákovi
slávnosť
Za zdravie a požehn.

18:00 Haniska Bartolomeja z rodinou
Utorok
10.12.
Streda
11.12.
Štvrtok
12.12.
Piatok
13.12.
Sobota
14.12.

féria

féria

7:00

17:00 Sokoľany
18:00 Haniska

féria
Sv. Lucie,
panny a
mučenice detská
Sv. Jána z
Kríža, kňaza a
učiteľa Cirkvi

7:00

15.12.

3. Adventná
nedeľa
/Gaudete/

Kláštor

 Mariena
Poďakovanie Márie
za 100 r. života
†Terézia a Ondrej
Bystrik Nigut

18:00 Sokoľany

Ignác, Alžbeta,
Tomáš, Imrich

18:00 Haniska

Anastázia Gutová

7:00

Haniska

Sr. Karmela

Agnesa Zajacová
Poďakovanie
Reginy za 40 r.
8:45 Sokoľany
života
Štefana Martin
8:45 Bočiar
Poďakovanie
Reginy za 82 r.
10:00 Haniska
života
7:30

Nedeľa

Haniska

Haniska

Na budúci týždeň budeme mať zbierku na potreby našich kostolov.
Zbierka na charitu činila: Haniska : 481.-€; Sokoľany: 214.-€;
Bočiar: 31.-€;

