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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: Blažený sú všetci, čo sa boja Pána a kráčajú po jeho
cestách.
Ž 128, 1-2. 3. 4-5)
Druhé čítanie: Samuel po všetky dni, kým budem žiť, nech ej
zasvätený Pánovi.
(1 Sam 1, 20-22. 24-28)
Evanjelium: Rodičia našli Ježiša medzi učiteľmi.
(Lk 2, 41-52)
*****************************************************************

Traja pri sobáši.
Keď sledujeme nejakého človeka s jeho dobrými alebo zlými
vlastnosťami, obyčajne prehlásime, že on ani nemôže za to, aký je, lebo
vyšiel z rodinného prostredia, ktoré ho takým urobilo.
Dnešný sviatok nás vedie do životného prostredia Svätej rodiny.
Všetky čítania nám hovoria o vzťahoch vo veriacej rodine. Aj
nazaretská rodina ide do Jeruzalema, aby dala Bohu to, čo mu patrí.
Dáva aj moja rodina, naša rodina, Bohu to, čo mu patrí?
Obraz slovenskej kresťanskej rodiny, žijúcej v minulosti na našich
dedinách, by sa dal vykresliť rôznym spôsobom. Jedným z
najvýraznejších obrazov by bol obraz modliacej sa rodiny. Celá rodina
kľačí alebo stojí, starí rodičia si možno sadli, otec drží v rukách
ruženec, predrieka modlitbu a všetci odpovedajú. Deťom sa pobožnosti
niekedy zdali byť príliš dlhé a možno krútili nad nimi aj nosom, pričom
im myseľ lietala po hrách, pri ktorých bolo lepšie ako na kolenách.
Nedovolili si však protestovať a postupom času rodinný obrad prenikal
aj do nich ako vlaha do zeme. Deti žili v kresťanskom ovzduší, v
ktorom Boh mal pevné miesto.
Poviete si: To si, prosím ťa, kde vyhrabal? To je zo storočného
filmu pre pamätníkov? Snáď to robili naše babky! Ale teraz, v dnešnej

dobe?! Povedzte sami: V dnešnej dobe je modlitba už nemoderná,
nepotrebná? Máme sa vari za ňu hanbiť?
Čo je vlastne modlitba? Aké miesto má v rodine?
Známy americký biskup Fulton J. Sheen (1895 – 1979) napísal
knihu: Traja pri sobáši. V nej sa pýta: A nestačili by dvaja? On a ona?
A odpovedá si: Nie! Je potrebný aj tretí – Boh, ktorý na spoločnú cestu
priviedol ju i jeho, takže sa stretli, zamilovali a napokon sa rozhodli
spojiť svoje životy a rozdeliť si úsmevy i slzy, bremená i sladkosti…
Keď porovnáme tieto slová s dnešnými tzv. kresťanskými rodinami
a manželstvami, kde oni nechali tretieho? Kde nechali Boha? Vyhostili
ho, aby sa im neplietol do záležitostí ich svedomí?
Čo je teda modlitba v rodine? Pripustenie Boha do rodiny ako toho
tretieho, lebo on má na to plné právo. On nesmie byť nepríjemný hosť,
ale právoplatný člen rodiny, s ktorým sa počíta pri každom
rozhodovaní. Práve preto nesmie sa modlitba stať iba dajakou
formálnou záležitosťou, prázdnym opakovaním naučených formuliek a
básničiek, ktoré vlastne nemajú žiadny životný dosah. Lebo Boh je živý
a je Bohom živých, nie iba na obrázku alebo na kríži, ktorý visí, ak
vôbec, visí v izbe.
Ako sa máme správne modliť? Treba si uvedomiť, že modlitba je
povznesením mysle k Bohu a rozhovor s ním, tak ako sa rozprávame s
rodičmi, deťmi, priateľmi… Ako sme sa naučili rozprávať? Bola na to
potrebná zvláštnym spôsobom škola? Ani nie…
Naučiť sa rozprávať s Bohom, znamená, naučiť sa modliť. Na to nie
sú potrebné múdre knihy, ani tituly pred menom či za menom, ani
znalosť cudzích jazykov. Príde to samo, tak, ako sme sa naučili
rozprávať. Treba sa len modliť, hovoriť Bohu, čo si myslíme, čo
potrebujeme, chváliť ho a ďakovať mu.
Žiadna modlitba sa nedá naučiť dopredu. Bola by to potom iba
fraška a divadlo. Naučené modlitby sú skôr iba pomôckou, lebo hlavný
je postoj, úmysel a duch, s ktorým sa modlíme. Ak pozveme Boha do
rodiny, ak mu priznáme oprávnené miesto, tak sa s ním naučíme
rozprávať ako s jedným z členov rodiny.
Keď neraz počuť z úst rodičov vetu: Pomodlím deti alebo pomodli
deti… veľmi zle to znie. To ako keby povedali: Umyjem deti, oblečiem
deti… Je potrebné hovoriť: Pomodlíme sa spolu s deťmi… Od útleho
veku iba 2 – 3 slová, tak ako sme sa aj my učili rozprávať. Poďakovať
za pekné počasie, zdravie, pokrm, rodičov, súrodencov, kamarátov…
Milí otcovia a mamy, modlitba je otázka rodinná. Nezabúdajte na to!
Modlitba je problém tretieho v rodine – Boha. Pozvime ho k nám, on
maše pozvanie s radosťou prijmeme.
(www.trojica.sk)

Pondelok
3.1.
Utorok
4.1.

Poriadok bohoslužieb po 2. Nedeli po NP
od 3.1. do 9.1. 2022
Za zosnulých
7:00 Kláštor
z rod. Sabolovej
Féria
Za ružencové spol.
18:00 Bočiar
7:00 Kláštor
ⴕFrantišek Čarný
Féria
7:00 Haniska ⴕJán a Mária Petrillovi

Streda
5.1.

Féria

Štvrtok
6.1.

Zjavenie
Pána,
slávnosť
/Ohlásenie
dňa Veľkej
Noci/

18:00
18:00
7:30
8:45
8:45
10:15
7:30
10:00

Piatok
7.1.
Sobota
8.1.

Piatok po ZP 18:00
- Féria
18:00
7:00
Sobota po ZP
7:00
- Féria
7:45
7:30

Nedeľa
9.1.

3. Nedeľa po
NP Krst Pána
/Končí sa
Vianočné
obdobie/

8:45
8:45
10:15
7:30
10:00

Sokoľany ⴕ Margita Drotárová
Haniska ⴕ Pavol, Mária, Pavol
Haniska
ⴕ Štefan Iglai
ⴕ Karol Nemec
Sokoľany
Za zosnulých
Bočiar
B. známej rodiny
Za ZIP
Sokoľany
prvoprijímajúcich
ⴕ František a Mária
Kláštor
Papugovi
Za ZIP Agnesy
Haniska
s rodinou
Za
ružencové
spol.
Sokoľany
Za ružencové spol.
Haniska
ⴕJán Hreha
Haniska
ⴕ Imrich Mihálik
Kláštor
Sokoľany ⴕ Katarína Zeleňaková
ⴕTerézia,
Haniska
Regina, Ondrej
Sokoľany ⴕ Ladislav Výrostko
Bočiar
ⴕ Emil a František
ⴕ Imrich Beli
Sokoľany
ⴕ Helena Vaňová
Kláštor
Za ZIP r. Semanovej
Haniska
a Rendošovej

Koledovanie a požehnávanie domov aj v tomto roku nebudeme
organizovať, ale kto by potreboval požehnať nový dom alebo po
rekonštrukcii, vždy je možnosť aj počas roka.

Poriadok bohoslužieb po 1. Nedeli po NP
od 26.12.2021 do 2.1. 2022
Pondelok
27.12.

Sv. Jána,
apoštola a
evanjelistu

Utorok
28.12.

Sv.
Neviniatok,
mučeníkov

7:00

Kláštor

7:00

Haniska

Streda
29.12.

Piaty deň
v oktáve NP

18:00 Sokoľany

Štvrtok
30.12.
Piatok
31.12.

Sobota
1.1.

Šiesty deň
v oktáve NP
Siedmy deň
v oktáve NP,
Silvester

7:00

Kláštor

18:00

Bočiar

18:00 Haniska
7:00

Kláštor

15:00

Bočiar

16:30 Sokoľany
16:30 Haniska
7:30 Haniska
8:45 Sokoľany
8:45 Bočiar

Panny Márie
Bohorodičky,
10:15 Sokoľany
slávnosť
7:30 Kláštor
10:00 Haniska
7:30 Haniska
8:45 Sokoľany

Nedeľa
2.1.

2. Nedeľa
po NP

8:45 Bočiar
10:15 Sokoľany
7:30 Kláštor
10:00 Haniska

Za ZIP Heleny
s rodinou
Za zosnulých
B. známej rodiny

ⴕ Edita Kajlová
ⴕ Bartolomej a Štefan
Horváthovi
ⴕ Mária Zeleňáková,
1. výr
ⴕ Ladislav Dulovič
ⴕ Ladislav Bodnár
ⴕHelena
a Pavol Čarný
Za požeh.farnosti
ⴕ Mária Lacková,
1. výr.
ⴕ Štefan, Anna, Štefan
ⴕ Miroslav Sabol
ⴕ Mária Matisová
Za ZIP rodiny
ⴕ František
a Agnesa Semanovi
ⴕ Štefan a Ján
Za požeh.farnosti
ⴕJán a Alžbeta
ⴕOľga a František
Vargovi
Za ZIP rodiny
ⴕFrantišek Cicholes
ⴕJozef Vaňo
Za ZIP rod.
Bodnárovej

Milosti plný a požehnaný nový rok prežívaný s pokojným
a radostným srdcom.

