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2. nedeľa po narodení Pána. 
Prvé čítanie: Božia múdrosť prebýva vo vyvolenom ľude.   
                                                                                  (Sir 24, 1b-2. 12-16)                                                                                                                                              
Žalm: Slovo sa telom stalo a prebývalo medzi nami.        
                                                                       (Ž 147, 12-13. 14-15. 19-20) 
Druhé čítanie: Predurčil nás, aby sme sa skrze Ježiša stali jeho 
adoptovanými synmi.                                                     (Ef 1, 3-6. 15-18)                                                                                                      
Evanjelium: Slovo sa telom stalo a prebývalo medzi nami.      (Jn 1, 1-18)                                                                   
*****************************************************************  

 

Boh sa stal človekom, aby sa človek stal Bohom! 
 

    Keď čítame Sväté Písmo, môžeme postrehnúť, že niektoré časti sú 

pre nás jednoduché a nemáme problém s ich porozumením, ale iné 

sú zasa veľmi zložité a ťažko pochopiteľné. Dnešná stať z evanjelia 

sv. Jána patrí asi medzi najkrajšie, ale aj najťažšie. Ján vzletným 

filozofickým spôsobom opisuje príchod Božieho Syna na svet a 

týmto úryvkom fascinoval mnohých významných cirkevných otcov, 

spisovateľov, básnikov a umelcov. Keď si ho prečítal veľký biskup a 

cirkevný učiteľ Augustín, povedal: Boh sa stal človekom, aby sa 

človek stal Bohom. 

     V tejto filozofickej naznačil dve veľké tajomstvá našej viery, 

ktoré sú vyjadrené v evanjeliu dnešnej nedele. Prvé tajomstvo 

hovorí, že Boh sa stal človekom. Túto pravdu nazývame aj 

tajomstvom vtelenia Božieho Syna. Druhá božská osoba, 

jednorodený Syn Boží, večné slovo Boha Otca stalo sa Telom, t.j. 

človekom, aby nás svojím slovom a príkladom učil, aby za nás trpel, 

zomrel, a tak nás vykúpil. Mnohí ľudia ale nechápu túto skutočnosť. 

Myslia si, že Boh sa premenil na človeka, ale to nie je pravda! Akú 

im dať odpoveď? Boh sa predsa nemôže premeniť na človeka, Boh 

je nemeniteľný, je večne ten istý. Pravdou je, že Syn Boží sa stal 

človekom, že ku svojej božskej prirodzenosti, ktorú má od večnosti, 

pripojil ľudskú prirodzenosť. Vzal na seba také isté telo a takú istú 

dušu, ako máme my, ľudia, takže sa nám stal vo všetkom podobným, 
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okrem hriechu. Tak nám vlastne Ježiš dal príklad, ako máme žiť 

svätým a božským životom v našom krehkom ľudskom tele. 

     Dejiny hovoria o istom panovníkovi, ktorý chcel dokonale 

spoznať svojich poddaných. Túžil dozvedieť sa čo najviac o ich 

živote, práci, odpočinku, o ich radostiach aj starostiach, preto sa 

preobliekol za chudobného pocestného a prišiel do ich dediny. Ľudia 

ho prijali medzi seba a povolili mu bývať na kraji dediny. Zostal u 

nich dajaký čas a žil ako oni: obliekal sa ako oni, pracoval ako oni, a 

tak im vlastne ukázal príklad života, ale pritom ani na chvíľu 

neprestal byť kráľom! To isté urobil aj Ježiš v ľudskom tele aby nám 

ukázal príklad života. Chápeme, čo to znamená? Sme povolaní žiť 

Božím životom! 

     Svätý Augustín nepovedal iba peknú slovnú hračku, keď povedal, 

že človek sa má stať Bohom. Pre nás je to nepochopiteľné, ale taká 

je zjavená Božia pravda - Boh nás v Kristovi prijíma za svoje deti. 

Jeho milosťou sme prijatí aj za bratov a sestry Ježiša Krista, aby sme 

raz s ním mohli mať podiel na večnej Otcovej sláve. Uvedomujeme 

si, aké úžasné skutočnosti plynú z Jánových slov v dnešnom 

evanjeliu? Boh nás prijal za svojich! Náš praotec Adam stratil Božiu 

milosť sebe aj nám, ale Boh nám dal prameň milosti vo svojom 

Synovi, ktorý ju nemôže stratiť, lebo je Bohom a nemá k nemu 

prístup žiaden hriech. Z Jeho plnosti môžeme a máme čerpať milosť 

za milosťou. Prvýkrát sme ju obdržali pri krste – v tej počiatočnej 

miere, keď sme boli oslobodení od dedičného hriechu. Lenže to 

nemôže stačiť! Boh chce, aby sme v tejto milosti stále vzrastali, aby 

sme mu boli stále viac a viac podobní. Ale, musíme chcieť aj my! To 

je podmienka! Čo nás má motivovať? Sme Božími deťmi – a to je 

druhá pravda, ktorá vyplýva z dnešného evanjelia. Keďže sme Božie 

deti, pred Bohom sme úplne rovnocenní, preto si máme navzájom 

pomáhať k spáse. 

          Aj my si často uvedomujme, že sme Božími deťmi a Ježiš je 

naším bratom, preto si máme navzájom pomáhať k svätosti. 

Dokážme prijať aj napomenutie, buďme zaň vďační a uvažujme, či 

nie je Božím odkazom pre nás. Dnešný Boží odkaz je jasný: Boh sa 

stal človekom, aby sa človek stal Bohom!                   www.trojica.sk 

 

„Lásku bez kríža nenájdeš a kríž bez lásky neunesieš.“ 

Ján Pavol II. 
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Poriadok bohoslužieb po 3. Nedeli po NP 

od 13.1. do 19.1. 2020 

 

Pondelok 

féria 

7:00 Kláštor Bystrik Nigut

13.1. 18:00 Bočiar †Helena Horváthová 

Utorok 

féria 7:00 Haniska 
 Za zomrelých z 

rod. Kupcovej
14.1. 

Streda 

féria 

17:00 Sokoľany Juraj Potemra

15.1. 18:00 Haniska †Agnesa Zajacová 

Štvrtok 

féria  7:00      Kláštor     Za ZIP pre nemocnú 

16.1. 

Piatok Sv. Antona, 

opáta - 

detská 

18:00 Sokoľany 
Imrich a Agnesa 

Vargovi

17.1. 18:00 Haniska Alžbeta Semanová

Sobota 
Panny Márie 

v sobotu 
7:00 Haniska Mária Vaňová

18.1. 

     

2. Nedeľa v 

CO 

7:30 Haniska 
Za ZIP rod. 

Pástorovej 

Nedeľa  8:45 Sokoľany 
Imrich, Helena a 

František

19.1. 8:45 Bočiar 
Za požehnanie 

farnosti 

  10:00 Haniska   Michal Ondočko             

 

Od 18. do 25. januára je týždeň modlitieb za jednotu kresťanov. 
 

Na budúci týždeň budeme mať zbierku na potreby našich kostolov. 

 



Poriadok bohoslužieb po 2. Nedeli po NP 

od 6.1. do 12.1. 2020 
 

  Zjavenie 

Pána, 

slávnosť 

/Oznámenie 

dňa Veľkej 

Noci/  

7:30 Haniska Jozef Ihnat

Pondelok 8:45 Sokoľany 
†Ľudovít a Alžbeta 

Piroškovi 

6.1. 8:45 Bočiar Za požeh.farnosti 

  10:00 Haniska 
Za ZIP Jozefa s 

rodinou 

Utorok 
féria 7:00 Haniska  Vincent st.

7.1. 

Streda 
féria 

17:00 Sokoľany František Kondáš

8.1. 18:00 Haniska †Imrich Kačmárik 

Štvrtok 
féria  7:00      Kláštor     

Helena a Pavol 

Čarni9.1. 

Piatok 

féria - detská 

18:00 Sokoľany 
Jozef, Klára, Jozef 

Potemriovi

10.1. 18:00 Haniska 
Alžbeta a Tomáš 

Bodnárovi

Sobota 
féria 7:00 Haniska František Tkač

11.1. 

     

3. Nedeľa po 

NP, Krst 

Krista Pána 

7:30 Haniska 
Poďakovanie za dar 

života a požehn. 

Nedeľa  8:45 Sokoľany 
Za ZIP rod. 

Výrostkovej 

12.1. 8:45 Bočiar Ladislav Horváth

  10:00 Haniska    Tomáš a rodičia            
 

Zbierka pre rodiny v Prešove činila:  Haniska 1260.-€; Sokoľany 

840.-€; Bočiar 390.-€; 
 

Stretnutie prvoprijímajúcich bude v Sokoľanoch v stredu 8.1.  

a v Haniske v piatok 10.1. 
 

Stretnutie birmovancov podľa dohody. 
 

Na sviatok Zjavenia Pána budeme požehnávať domy, ktoré sú 

nahlásené. Začali by sme v Bočiari po sv. omši a v Haniske          

a Sokoľanoch o 14:00h. 


