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34. nedeľa v Cezročnom období
Prvé čítanie: Jeho vláda je večná.
(Dan 7, 13-14)
Žalm: Pán kraľuje, oslavujme ho.
(Ž 93, 1ab. 1c-2. 5)
Druhé čítanie: Vládca nad kráľmi zeme... urobil nás kráľovstvom,
kňazmi Bohu.
(Zjv 1, 5-8)
Evanjelium: Sám hovoríš, že som kráľ.
(Jn 18, 33b-37)
*****************************************************************

Kristus, Kráľ.
Začiatok minulého storočia priniesol
pre mnohé krajiny veľké spoločenské
a politické zmeny. Zrútili sa
kráľovské tróny, koruny panovníkov
boli prenesené do štátnych pokladníc
a titul „kráľ“ stratil na dôležitosti. A
práve v tomto čase, v roku 1925,
pápež Pius XI. ustanovil sviatok
Krista Kráľa. Mnohí si možno vtedy pomysleli, že ide o provokáciu,
že pápež zastáva kráľovské tróny, ale nebola to provokácia?
Pápež pri vyhlasovaní sviatku čerpal z Ježišových slov. Na
posmešnú otázku Piláta: Si židovský kráľ?, Ježiš odvetil: Moje
kráľovstvo nie je z tohto sveta. Keby moje kráľovstvo bolo z tohto
sveta, moji služobníci by sa bili, aby som nebol vydaný Židom.
Lenže moje kráľovstvo nie je stadiaľto. A na prosbu lotra, aby si
naňho spomenul vo svojom kráľovstve hovorí: Veru, hovorím ti:
Dnes budeš so mnou v raji.
Keď však porovnáme Ježiša – Kráľa z dnešného evanjelia s inými
kráľmi, zistíme, že sa od nich odlišuje. Je kráľom bez armády, bez
zbraní, bez poddaných, bez paláca, bez zemepisného územia, bez
žezla, bez zlatej koruny, ba aj bez šiat. Má len 33 rokov a zomiera
tou najpotupnejšou smrťou. Nad hlavou má nápis: Ježiš Nazaretský,

židovský kráľ. Možno nás napadne myšlienka, že Ježiš ukončil život,
ako mnohí iní králi. Dejiny nám potvrdzujú množstvo zákerností a
intríg, ktoré sa popáchali na kráľovských trónoch. Preto možno ani
neprekvapuje, že Ježiš skončil na kríži. Ale naozaj skončil?
Ježiš tesne pred smrťou získava a obracia človeka, ktorý celý
život prežíval v hriechoch, ale v posledných okamihoch života
doznal, že si zasluhuje trest a priznal sa k nevinnému Kristovi. To je
iba jeden prípad. Dá sa však vôbec spočítať, koľko ľudí si Ježiš
týmto spôsobom do dnešných dní získal pre svoje kráľovstvo? A
koľko si ich získa do skončenia sveta? Dajme pozor! Ježiš na kríži
neskončil, ale naopak, začal. Jeho ukrižovaná láska získava pre
nebeské kráľovstvo všetkých tých, ktorí po tom túžia.
Astronóm Dr. Mrázek hovorí: Vidím, ako v Kristovej kňazskej
obeti povstáva nová zem a nové nebo. Vidím silu Kristovej obety pre
celé stvorenie. Aj Eucharistia má svoj kozmický rozmer. To preto,
lebo Ježiš je život. Ak by sme si chceli tieto múdre výroky spojiť do
jednoduchých viet, povedali by sme: Ježiš sa z lásky za nás obetoval
na kríži. Svojou láskou si neustále podmaňuje vesmír a ľudské
srdcia. Pretože miluje najviac, všetkých a všetko, právom je kráľom
vesmíru, kráľom diela Otcovej lásky.
Usilujme sa mať ho v srdci a nebojme sa svojím životom prihlásiť sa
k nášmu Kráľovi. Snažím sa o to? Mám Ježiša vo svojom srdci na
prvom mieste? Čerpám posilu pre život z ukrižovanej Lásky?
Snažím sa, aby to bolo viditeľné na mojom živote? O týždeň začína
advent. Nech snaha oslavovať svojím životom Krista Kráľa je naším
darčekom k jeho narodeninám!
Zakončime dnešné rozjímanie slovami Mikuláša Kopernika:
Nehľadám takú istú milosť, s akou si sa zjavil Pavlovi, ani si
nežiadam tú láskavosť, s akou si odpustil Petrovi, ale o to, čo si
doprial na dreve kríža lotrovi, o to veľmi prosím.
www.trojica.sk
Spovedanie pred prvým piatkom:
Haniska:
Sokoľany:
Bočiar:

streda od 9:00 do 10:00 a od 16:30 do 18:00 h.
piatok od 16:00 do 18:00 a spoveď chorých od 9:00 h.
utorok od 09:00 do 10:00 a od 16:30 do 18:00 h
piatok od 16:00 do 18:00 h. a spoveď chorých v
piatok od 11:00 h.
pondelok od 17:00 do 18:00 h.

Poriadok bohoslužieb po 1. Adventnej nedeli
od 3.12. do 9.12. 2018
Pondelok Sv. Františka 7:00
Xaverského,
3.12.
18:00
kňaza
Utorok
féria
4.12.
Streda
5.12.
Štvrtok
6.12.
Piatok
7.12.

féria
Sv. Mikuláša,
biskupa

8.12.

Bočiar

18:00 Haniska
7:00

Kláštor

Sv. Ambróza, 18:00 Sokoľany
biskupa a uč.
Cirkvi
18:00 Haniska
Haniska

Nepoškvrnené
8:45 Sokoľany
počatie Panny
Márie,
8:45 Bočiar
slávnosť
10:00 Haniska
7:30

Nedeľa
9.12.

2. Adventná
nedeľa

Miroslav Sabol

Za ružencové
spoločenstvo
Tomáš,Regina,Bart
7:00 Haniska
olomej Papuga
†Imrich,Helena,Frant
18:00 Sokoľany
išek,Katarína

7:30
Sobota

Kláštor

Haniska

8:45 Sokoľany
8:45

Bočiar

10:00 Haniska

†Alžbeta Basalová
František Seman
Za ružencové
spoločenstvo
Za ružencové
spoločenstvo
Ladislav Mikloš
†Pavol, Mária,
František, Darina
†Alžbeta a Juraj
Horváthovi
Za požehnanie
farnosti
Terézia a Ondrej
Jozef, Helena,
Mária Semanovi
Jozef a Helena
Poďakovanie Márie
za 80 r. života

Poklona Sviatosti oltárnej bude v piatok v Haniske a
v Sokoľanoch od 16:00h. a v Bočiari v pondelok od 17:00 h.
Stretnutie prvoprijímajúcich bude v Sokoľanoch v utorok 4.12. a v
Haniske v piatok 7.12.

Pondelok
26.11.
Utorok
27.11.

Poriadok bohoslužieb po 34. Nedeli v CO
od 26.11. do 2.12. 2018
Za dary D.Sv. pre
7:00 Kláštor
Alžbetu a rodinu
féria
†Ladislav Horváth
18:00 Bočiar
féria

Streda
28.11.
Štvrtok
29.11.
Piatok
30.11.
Sobota
1.12.

Nedeľa
2.12.

7:00

 Mariena

Haniska

Milan Tóth

17:00 Sokoľany
féria
18:00 Haniska
féria
Sv.
Ondreja,
apoštola,
sviatok detská
Panny
Márie v
sobotu

1.
Adventná
nedeľa

7:00

Za zomrel. z r.Sabolovej
a Kulpovej
Mikuláš Mati

Kláštor

18:00 Sokoľany

Ondrej Timko

18:00 Haniska

Štefan, Alžbeta,
Augustín Oravec

7:00

Haniska

Ján a Alžbeta
Minorovi

7:30

Haniska

Poďak. za 70 r. Alžbety
a Rudolfa

8:45 Sokoľany

František Matis

Juraj a Mária Plichtovi
 Tomáš, František,
10:00 Haniska
Tomáš Liptákovi
8:45

Bočiar

Zbierka na kostol činila: Haniska - 525.-€;
Bočiar - 137.-€;

Sokoľany - 236.-€;

Na budúci týždeň bude jesenná zbierka na charitu.
Pozvanie na rekolekcie do Dómu sv. Alžbety 1.12. v sobotu o
10:00 sv. omša.
V sobotu budeme mať v Sokoľanoch celodennú poklonu od 8:00h do
18:00h. /Pozývame/

