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2. Pôstna nedeľa
Prvé čítanie: Boh uzaviera s verným Abrahámom zmluvu.
(Gn 15, 5-12. 17-18)
Žalm: Pán je moje svetlo a moja spása.
(Ž 27, 1. 7-8. 9a-c. 13-14)
Druhé čítanie: Kristus nás pripodobní svojmu oslávenému telu.
(Flp 3, 17 – 4, 1)
Evanjelium: Ako sa modlil, zmenil sa vzhľad jeho tváre. (Lk 9, 28b-36)
*****************************************************************

Ty si život....
Koľkokrát sa nám stane, že sa niekde veľmi dobre cítime a nechce
sa nám odtiaľ odísť. Vtedy si asi spomenieme na dnešné evanjelium
a povieme si: Pane, dobre je nám tu! Boli by sme najradšej, keby sa
ten vzácny okamih nikdy neskončil. Taký pocit môžeme zažiť
napríklad na dovolenke, pri milovanej osobe, alebo po dosiahnutí
dajakého úspechu.
Túžba zostať pri Ježišovi zaznieva aj z úst apoštolov. Ako prišlo
k ich radostnému zvolaniu? Ježiš im už dávnejšie predpovedal, že
musí odísť do Jeruzalema a tam položiť svoj život. Lenže oni to
v nijakom prípade nedokázali pochopiť, preto im chcel ukázať, že
jeho smrť je nevyhnutná. Zobral na jednu z Galilejských hôr,
pravdepodobne to bola hora Tábor, troch najdôveryhodnejších:
Petra, Jakuba a Jána. Petra, ktorý mal byť hlavou Cirkvi, Jakuba,
ktorý ako prvý mal za Ježiša položiť život a Jána, ktorý mal zostať
ako posledný žijúci svedok všetkých týchto udalostí a samozrejme,
všetci mali byť svedkami Ježišovej predsmrtnej úzkosti
v Getsemanskej záhrade. Ježiš sa začal modliť a zaiste prosil Otca,
aby mohol týmto dokázať, že jeho cesta do Jeruzalema a na kríž je
nutná. Otec vyslyšal Synovu modlitbu a dokázal to aj navonok:
najskôr Ježišovu tvár ale aj rúcho prežiarilo silné svetlo, potom sa
zjavili dve najväčšie osobnosti Starého zákona Mojžiš a Eliáš
a rozprávali sa s Ježišom a napokon ich zahalil oblak a bolo počuť
Boží hlas.

Oblak vo Svätom písme symbolizuje Božiu prítomnosť.
Naznačuje, že smrteľný človek nikdy nemôže vidieť veľkého a
nekonečného Boha. Oblak pri Ježišovom premenení je dôkazom, že
v tom okamihu je tam prítomný aj nebeský Otec. Apoštoli dokonca
počuli aj jeho slová: Toto je môj vyvolený Syn, počúvajte ho! V tej
chvíli bolo apoštolom všetko jasné. Spoznali, že Ježiš je väčší ako
Mojžiš a Eliáš, že je najväčší, lebo je Božím Synom. Vtedy zatúžili,
aby sa ten okamih nikdy neskončil, načo Peter povedal: Učiteľ,
dobre je nám tu. Urobme tri stánky: jeden tebe, jeden Mojžišovi
a jeden Eliášovi.
Situácia zostáva rovnaká aj dnes. Nikto okrem Ježiša Krista nemá
na svete toľko pomníkov a obrazov. Spočítajme kríže na cintorínoch,
pri cestách, v kostoloch, v domácnostiach... Spočítajme obrazy a
sochy… Koľkí ľudia sa dnes k Ježišovi verejne hlásia, koľkí ho
milujú? Kto si dnes spomenie napríklad na Alexandra Veľkého alebo
cisára Augusta? Kto ich dnes miluje a uctieva? Máme o nich zopár
informácií – a to je všetko! Môžeme ale spočítať množstvo ľudí,
ktorí počas dvetisíc rokov milovali Krista, žili a zomierali pre vieru
v neho? Dá sa zrátať množstvo ľudí, ktorí sa mu zasvätili celým
životom?
Pred niekoľkými rokmi nazvali mladí ľudia Ježiša Krista
superhviezdou. Sú nadšení, že môžu s ním, s najväčšou osobnosťou
v dejinách ľudstva, nadviazať priateľský vzťah. Tú možnosť máme
ale my všetci, a to denno-denne počas návštevy chrámu.
Sme šťastní, že ťa môžeme stretnúť a prijať do srdca, lebo len s
tebou sme silní a v bezpečí. Ty si naša superhviezda!
Zakončime naše rozjímanie krásnym vyznaním sv. Ambróza, pre
ktorého je Ježiš ozajstnou superhviezdou:
Keď túžim vyzdravieť zo svojich chorôb – ty si lekár!
Keď ma stravuje neznesiteľná horúčka – ty si čerstvý prameň!
Keď cítim výčitky svedomia – ty si odpustenie!
Keď volám o pomoc v ťažkostiach – ty si sila!
Keď mi smrť naháňa strach – ty si život!
Keď túžim po nebeskej vlasti – ty si cesta!
Keď ma obklopujú mrákavy a tma – ty si svetlo!
Keď mám smäd po istote – ty si pravda!
Keď mám hlad po ozajstnom pokrme – Ty si chlieb života!
Kde si ty, Ježiš, tam je všetko!
Kde si ty, Kriste, tam je pokoj!
www.trojica.sk

Poriadok bohoslužieb po 3. Pôstnej nedeli
od 25.3. do 31.3. 2019
Pondelok
25.3.

Zvestovanie
Pána, sviatok

Kláštor

18:00

Bočiar

†Jozef, Regina,
Štefan

7:00

Haniska

Za ZIB pomoc pre
Štefana a Lukáša

Utorok
féria
26.3.
Streda

Sr. Karmela

7:00

17:00 Sokoľany

Jozef Ferenc ml.

18:00 Haniska

†Terézia a Ondrej

féria
27.3.
Štvrtok
féria

7:00

Kláštor

Štefan a Štefan

28.3.
Piatok
29.3.
Sobota
30.3.

Nedeľa
31.3.

féria - za
účasti detí

féria - Pozor,
mení sa čas!

4. Pôstna
nedeľa
/Laetare/

18:00 Sokoľany
18:00 Haniska

7:00

Haniska

Poďakovanie Márie
za 80 r. života
Margita a Štefan
Majorošovi
Za ZIB pomoc pre
Jozefa

František, Imrich a
Margita
Katarína a Štefan
8:45 Sokoľany
Tóthovi
7:30

Haniska

8:45

Bočiar

10:00 Haniska

Regina Čerkalová
 Michal, Margita
a Pavol

Poriadok bohoslužieb po 2. Pôstnej nedeli
od 18.3. do 24.3. 2019
Pondelok
18.3.

Utorok
19.3.

Streda
20.3.

11:00 Haniska

Sr. Terézia

18:00 Sokoľany

†Tomáš a Alžbeta

19:00 Haniska

†Ján, Helena, Ján

Sv.
11:00 Haniska
Jozefa,
ženícha 18:00 Sokoľany
Panny
Márie, 19:00 Haniska
slávnosť
11:00 Haniska
féria 18:00 Sokoľany
19:00 Haniska

 Marianna

féria

Štvrtok

Za ZIP Jozefa
†Mikuláš Mati
František Vaňo
†Milan Tóth
†Anna Nagyová, 1. výr.

11:00 Haniska

Margita

féria

18:00 Sokoľany
19:00 Haniska
11:00 Haniska

†František Cicholes
†Michal a Mária Kisovi
Iveta a Rastislav

22.3.

féria

18:00 Sokoľany
19:00 Haniska

Sobota
23.3.

féria

11:00 Haniska

†Jolana Tóthová
Helena Horváthová
Poďakovanie Františka za 88
r. života
Štefan, Helena, Vincent
Alžbeta, Pavol, Ľuba,
Imrich, Daniela
Jozef, Regina, Tomáš
Za zomrelých z rod.
Štofovej

21.3.
Piatok

7:30
Nedeľa
24.3.

3.
Pôstna
nedeľa

Haniska

8:45 Sokoľany
8:45

Bočiar

10:00 Haniska

Zbierka na charitu činila: Haniska 329.-€;
Bočiar 72.-€;

Sokoľany 220.-€;

Týždenný podrobný program je v ponuke, Ľudové misie vo farnosti.

