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Svätej rodiny Ježiša, Márie a Jozefa
Prvé čítanie: Kto sa bojí Pána, ctí si rodičov
(Sir 3, 3-7. 14-16)
Žalm: Blažení sú všetci, čo sa boja Pána a kráčajú po jeho
cestách.
(Ž 128, 1-2. 3. 4-5)
Druhé čítanie: Tvojím dedičom bude ten, čo vzíde z tvojho lona.
(Gn 15, 1-6; 21, 1-3)
Evanjelium: Chlapec rástol, plný múdrosti.
(Lk 2, 22-40)
*****************************************************************

...rástol a mocnel, plný múdrosti, a Božia milosť bola na
ňom.
Vianočná radosť vrcholí pohľadom na symbol Vianoc – Jasličky.
Vidíme tam spolu Svätú rodinu – Ježiša, Máriu a Jozefa. Keď
hovoríme, že rodina je základnou bunkou spoločnosti, tak v prvom
rade to platí o tejto rodine.
Opravdivou radosťou každej rodiny je narodený Ježiš. On vnáša
svojím radostným posolstvom pre každú rodinu základnú pravdu jej
vnútorného života. Aká je to pravda? Je vyjadrená slovami Písma,
ktoré sme práve počuli: Chlapec rástol a mocnel, plný múdrosti, a
Božia milosť bola na ňom.
Sväté písmo nás často vyzýva, aby sme boli rozumní a múdri, a
aby sme všetko konali pod vplyvom Božej milosti. Ak sa o to
snažíme, náš život smeruje k Bohu, ak nie, tak sa od neho odkláňa.
Človek, ktorý neuvažuje, podobá sa tráve, ktorú vietor nakláňa kam
chce a jeho život je podriadený chúťkam, ktoré ho ovládajú a robia s
ním, čo chcú. Rozumný človek však už vopred pozná svoj cieľ a
svoje konanie nasmeruje k tomu, aby ho dosiahol. Preto máme svoj
čas na tejto zemi využiť na to, aby sme spĺňali požiadavky k
dosiahnutiu cieľa, ktorým je nebeské kráľovstvo. Každý z nás však k

cieľu smeruje svojou cestou či už v stave slobodnom, zasvätenom
Bohu alebo v manželstve. Každá z týchto ciest má svoje problémy a
ťažkosti, ale s Božou pomocou jej absolvovanie je možné, hoci nie
vždy radostné. Výsledok tohto putovania však stojí za to. Krásne to
vyjadril apoštol Pavol: Ani oko nevidelo, ani ucho nepočulo, ani do
ľudského srdca nevystúpilo, čo Boh pripravil tým, ktorí ho milujú.
Jednu z týchto ciest ukazuje Svätá rodina a volá sa: Život vo
vzájomnej láske, jednote a porozumení. Je to cesta, ktorá už v tomto
živote nás privádza k spojeniu s Bohom a vyvrcholí vo večnej
odmene, vo vlastnení Boha.
Lenže v živote sa stretávame aj s pravým opakom. Sú rodiny,
ktoré žijú bez Boha, bez rešpektovania základných ľudských práv,
slobody a vôbec všetkého, čo rodina by mala spĺňať.
Pozrite, akú skúsenosť s týmto vážnym problémom mala Angela
z Veľkej Británie. Hovorí: Pred tromi rokmi sa naše manželstvo
dostalo do ťažkostí. Všetci nás poznali ako šťastný manželský pár.
Takto sme sa javili na verejnosti. Ale v súkromí sme nedokázali
spolu komunikovať. Problémom nebol ani v alkohole, ani v
nedostatku peňazí. Nemali sme sa jednoducho o čom rozprávať.
Veľmi ma to trápilo. Často som tento problém spomínala manželovi.
Ale on reagoval stále rovnako: Nechaj ma na pokoji. Stále to isté. Si
ako pokazený gramofón. Rozprávala som sa o tomto probléme s
priateľkou, ktorá mi poradila: Skús ho milovať vždy ako prvá a nič
za to nečakaj. Ja som jej oponovala: Ale to sa predsa takto nedá. Aj
on musí chcieť. Priateľka povedala: Ani to neskúsiš? Skúsila som.
Hneď budúce ráno som sa pevne rozhodla, že náš problém už pred
manželom nikdy nespomeniem a zároveň som uvažovala, kde a ako
môžem náš vzťah doplniť láskou. Začala som u jedla. Predtým som
varila bez toho, aby som sa ho spýtala, na čo má chuť. Teraz som sa
ho pýtala a podľa možností som sa snažila uvariť želané jedlo.
Reagovala som na každú manželovu pripomienku. Pokúšala som sa
vžiť do jeho pracovných problémov, hoci ma veľmi nezaujímali.
Fungovalo to! Naše manželstvo sa neuzdravilo cez noc. Ale časom
sme mali stále viac a viac tém na rozhovor. Náš spoločný život sa
stal krajším. Dokonca je teraz krajší, než bol v prvých týždňoch
nášho manželstva.
Cítite, ako vzájomná, darujúca sa láska, môže vyriešiť nejeden
problém rodiny? Využime toto východisko z krízy manželstva aj
rodín, ktoré nám ponúka napĺňanie Kristovho prikázania. Uzdravíme

tým ohniská chorôb rodiny, ktoré nám najviac znepríjemňujú život a
zároveň sa staneme príkladom pre tých, ktorí to od nás, kresťanov,
právom očakávajú.
Nech aj v našich rodinách platí posledná veta dnešného
evanjelia: Chlapec rástol a mocnel, plný múdrosti, a Božia milosť
bola na ňom. Miesto slova chlapec si každý môže dosadiť svoje
vlastné meno a usilovať sa o to, aby z jeho strany vždy bola snaha o
pokoj a pohodu v rodine.
www.trojica.sk

Pokoj, požehnanie, Božiu priazeň, zdravie a všetko potrebné
pre život v Novom Roku.

Poriadok bohoslužieb po 1. Nedeli po NP
od 28.12. do 3.1. 2021
Pondelok Sv. Neviniatok,
mučeníkov,
Mária Bodnárová
7:00 Kláštor
28.12.
sviatok
Piaty
deň
Utorok
 Jozef a Mária
v oktáve
7:00 Haniska
Narodenia
Sedlákovi
29.12.
Pána
Šiesty deň
 Jozef, Emília,
17:00 Sokoľany
Streda
v oktáve
Agáta, Oľga
Narodenia
30.12.
18:00 Haniska †Ladislav Dulovič
Pána
Za ružencové spol.
Siedmy deň 15:00 Bočiar
ⴕAgnesa a František
Štvrtok
v oktáve
16:30 Sokoľany
31.12.
Narodenia
Semanovi
Pána /Ďakovná
ⴕJozef a Alžbeta
pobožnosť/ 16:30 Haniska
Sedlákovi
7:30 Haniska Za ružencové spol.
7:30 Sokoľany Za ZIP rod Bérešovej
Piatok
Slávnosť
8:45 Bočiar ⴕMária a Anton Beliovi
1.1.2021 Panny Márie
9:00 Sokoľany Za ružencové spol.
Bohorodičky
Za B. pomoc a
10:00 Haniska
požehnanie farnosti
Sv. Bazila
Bartolomej
7:00 Haniska
Sobota
Veľkého
Angelovič
a Gregora
2.1.
Nazianského 7:45 Sokoľany ⴕBožena Ondisová
Za ZIP Márie
7:30 Haniska
a Valérie s rod.
7:30 Sokoľany ⴕOľga Vargová, 1. výr.
Poďakovanie
Nedeľa
2. Nedeľa
8:45 Bočiar
za 70 r. života
3.1.
po NP
Ondrej, Margita,
9:00 Sokoľany
Juraj, Mária
Za ZIP Heleny
10:00 Haniska
s rodinou

