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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 9-20)

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)
*****************************************************************

Slovo sa telom stalo.
Vianoce nám každoročne pripomínajú veľmi dôrazne tento fakt:
na jednej strane betlehemské svetlo viery, na druhej temnota nevery,
ktorá je pekne vyjadrená v slovách: Prišiel do svojho vlastného, a
vlastní ho neprijali. Najlepšou skúškou pre človeka, ktorú skutočnosť
vyznáva, je otázka: Veríš alebo neveríš? Nie rasa, nie reč, ani stupeň
kultúry alebo civilizácie, ale viera alebo nevera sú meradlom ľudskej
dôstojnosti. Viera v Boha nás neponižuje, ale naopak, dvíha a robí z
nás Božích priateľov.
Viera v Boha je aktom úprimnej pokory, uznaním našej
obmedzenosti, ale súčasne aj činom odvahy, ktorej výsledkom je
vnútorná vyrovnanosť a spokojnosť. Viera je pokora, ktorá nás
povyšuje nad všetky ostatné stvorenia. Apoštol Jakub hovorí: Boh
pyšným odporuje, ale pokorným dáva milosť… A Pavol dodáva: Nik
z nás totiž nežije pre seba a nik pre seba neumiera; lebo či žijeme,
žijeme Pánovi, či umierame, umierame Pánovi. Či teda žijeme alebo
umierame, patríme Pánovi. Pre veriaceho človeka smrť nie je
koncom, ale začiatkom večnosti, začiatkom nového života bez
strachu a sĺz. Za túto radostnú vieru vďačíme predovšetkým Slovu –
Synovi Božiemu, ktorého príchod medzi nás oslavujeme práve v

tieto dni. A Slovo sa telom stalo a prebývalo medzi nami. A my sme
uvideli jeho slávu, slávu, akú má od Otca jednorodený Syn, plný
milosti a pravdy. Z jeho plnosti sme my všetci dostali milosť za
milosťou. Lebo ak zákon bol daný skrze Mojžiša, milosť a pravda
prišli skrze Ježiša Krista. Boha nikto nikdy nevidel. Jednorodený
Boh, ktorý je v lone Otca, ten ňom priniesol zvesť.
Nevera je človekovi nedôstojná, lebo z neho robí otroka zeme,
obmedzuje jeho rozhľad a pohľad na celé tvorstvo. Príčiny nevery
môžu byť rozličné, ale neveriacich ľudí z presvedčenia je málo.
Najmä mladší chcú imponovať tvrdením, že sú neveriaci a
skutky ich života sú v rozpore s Božou vôľou. Podobajú sa ľuďom,
ktorí počas dňa zatvoria oči, a potom tvrdia, že je tma.
Ďalší neveria preto, že ich vedomosti a predstavy o Bohu sú
falošné. Z takých ľudí po patričnom poučení sa stávajú horliví
veriaci, lebo doposiaľ sa nenašiel nik, kto by im zvestoval Ježišovo
evanjelium.
Iní zasa prišli s heslom: Boh je mŕtvy! Myslia si, že moderný
človek ho nepotrebuje, a preto je pre neho viera zbytočná.
Sem treba ešte priradiť falošne chápané úspechy najmä
prírodných vied, ktoré mnohých zviedli. Čo v minulosti bolo
tajomstvom, teraz je bežnou záležitosťou. Veda nám ponúka neraz
neobmedzené možnosti, kde pre mnohých Boh nemá miesto. Niet
teda divu, že taký Boh sa pre nich stal mŕtvym. Tieto úspechy však
nehovoria proti Bohu, ale v jeho prospech, lebo on dal človekovi silu
a rozum, aby pretváral svet.
Mnohí veľkí vedci sa stali práve preto hlboko veriacimi ľuďmi.
André Mária Ampere, zakladateľ elektrodynamiky, podľa ktorého sa
nazýva jednotka intenzity elektrického prúdu, takto radí v liste
svojmu synovi: Študuj veci tohto sveta. Je to povinnosť vyplývajúca
z tvojho povolania. Pozeraj však na ne iba jedným okom, druhé maj
vždy zamerané na večné svetlo. Počúvaj učencov, ale iba jedným
uchom, druhým počúvaj Stvoriteľa všetkého. Píš, ale len jednou
rukou, druhou sa pridŕžaj Božieho rúcha, tak, ako sa dieťa drží
matkiných šiat. Bez tejto istoty by si narazil hlavou do múru.
Ježiš ako Boh a človek prebýval medzi nami a tým svet prestal
byť údolím sĺz a miestom hrôzy. Stal sa odrazovým mostíkom do
večného života pre tých, ktorí v neho veria. Upevnime sa aj my vo
viere v Krista a svojím osobným životom pomáhajme uveriť tým,
ktorí ho nepoznajú alebo vo viere zľahostajneli.
www.trojica.sk

Poriadok bohoslužieb po 3. nedeli po NP
od 11.1. do 17.1. 2021
Pondelok

féria

11.1.
Utorok

féria

6:50

Kláštor

18:00

Bočiar

7:00

Haniska

Mária Čarná
†František Tóth
 Ladislav Veles

12.1.
Streda

féria

13.1.
Štvrtok

17:00 Sokoľany
18:00 Haniska

féria

6:50

Kláštor

Karol Seman
†Anna Bujnovská
Jozef Hreško

14.1.
Piatok

18:00 Sokoľany

Jozef Seman

18:00 Haniska

Anastázia
Kováčová

féria
15.1.
Sobota
16.1.

Panny Márie
7:00
v sobotu

Haniska

Vincent st.

7:30

Haniska

Jozef a Anna

7:30 Sokoľany
Nedeľa
17.1.

2. nedeľa
v CO

8:45

Bočiar

ⴕKarol
Za ZIP bezdetného
manželstva

9:00 Sokoľany

Mária Berešová

10:00 Haniska

Imrich Kačmárik

Na budúci týždeň budeme mať zbierku na podporu pastorácie
mládeže.

Poriadok bohoslužieb po 2. nedeli po NP
od 4.1. do 10.1. 2021
Pondelok
4.1.
Utorok
5.1.

7:00

Kláštor

féria

7:00

Haniska

 Mária Palenčárová

7:30

Haniska

Mária Majorošová

7:30 Sokoľany
Streda
6.1.

Zjavenie
Pána,
slávnosť

8:45

Bočiar

9:00 Sokoľany
10:00 Haniska

Štvrtok
7.1.
Piatok
8.1.
Sobota
9.1.

Nedeľa
10.1.

Imrich Varga,
1. výr.

féria

Štvrtok po
Zjavení Pána

7:00

Kláštor

ⴕMária Pirošková
ⴕJán, Regina, Michal
ⴕAgnesa Berešová
Za ZIP Agnesy
s rodinou
Ondrej a Bystrik
Nigutovi

Piatok po 18:00 Sokoľany František Varga
Zjavení Pána 18:00 Haniska Alžbeta Rusnáková
Sobota po
7:00
Zjavení Pána

Haniska

Agnesa Berešová

7:30

Haniska

Ladislav Vaňo

3. nedeľa
po NP, Krst
Krista Pána,
/Končí sa
vianočné
obdobie/

7:30 Sokoľany
9:00 Sokoľany
8:45

Bočiar

10:00 Haniska

ⴕKarol a Katarína
Müllerovi
Pavol a Alžbeta
Zeleňakovi
Poďakovanie
za 60 r. manželstva
Za ZIB pomoc
pre rodinu

Na budúci týždeň budeme mať zbierka na podporu našich
kostolov.

