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Obetovanie Pána. 
 

Prvé čítanie: Príde do svojho chrámu Pán, ktorého hľadáte.  (Mal 3, 1-4)                                                                                                                                              
Žalm: Príď, Pane, do svojho svätého chrámu.           (Ž 24, 7. 8. 9. 10) 
Druhé čítanie: Vo všetkom sa musel pripodobniť bratom, aby sa stal 
milosrdným.                                                                     (Hebr 2, 14-18)                                                                                                      
Evanjelium: Chlapec rástol, plný múdrosti.                           (Lk 2, 22-40)                                                                   
*****************************************************************  
 

Buďme svetlom ... 
 

  V liturgickom roku sú určité symboly, ktoré nám Cirkev v isté dni 

kladie pred duchovný zrak. V dnešný deň je to svieca. Možno pri 

pohľade na sprievod so zažatými sviecami začneme uvažovať: 

"Prečo práve svieca? Veď je tak bežná v našom živote! Používa sa   

v domácnostiach, v kostoloch, v reštauráciách, na cintorínoch…" 

     Na správnu cestu nás napraví staručký Simeon, ktorý nazýva 

Krista svetlom na osvietenie pohanov a slávou Izraela, Pánovho 

ľudu. 

     Iste všetci si dokážeme predstaviť, čo sa stane, keď zhasne svetlo, 

aký nastane zhon a chaos. Tápame v tme, narážame do rozličných 

predmetov a niekedy priam zúfalo hľadáme sviečku alebo baterku. 

Vtedy si najviac uvedomíme, že bez svetla je život ťažký. 

     Podobná situácia bola aj pred príchodom Krista. Ľudstvo 

poznačené hriechom žilo v tme smrti. Vedelo síce, že príde 

Vykupiteľ, ale netušilo, kedy nastane tá radostná chvíľa. Narážalo na 

rozličné ťažkosti, problémy a prekážky, ktoré nedokázalo riešiť. Boh 

práve v tých najťažších chvíľach posielal prorokov, aby povzbudili 

ľudí a upevnili v nich túžbu po Mesiášovi. Simeon si veľmi dobre 

uvedomoval tento stav a preto, keď držal Ježiša v náručí, nazval ho 

SVETLOM, lebo svojím príchodom osvietil ľudstvo a pomohol mu. 

Porovnateľná situácia nastáva aj v každom človeku, keď jeho duša je 

poznačená ťažkým hriechom. Vtedy sa v ňom rozhostí hustá tma. 

     V tomto stave naráža na ťažkosti, na problémy a nemá odvahu 
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poprosiť Otca o odpustenie. Z tejto situácie hľadá potom únik           

v alkohole, v drogách, v neviazanom živote, v páchaní ďalších 

hriechov, len aby dajakým spôsobom umlčal svedomie, ktoré je mu 

výkričníkom. Úspech ale môže čakať len vtedy, keď ho osvieti pravé 

Svetlo - Ježiš Kristus. Iste všetci poznáme ten okamih, keď Ježiš 

ústami kňaza nám odkazuje: Odpúšťajú sa ti hriechy! Choď a viac 

nehreš! V tej chvíli z nás všetko spadne a máme chuť spievať, 

tancovať a smiať sa. Vidíte, čo robí čisté svedomie, keď do našej 

duše vstúpi Kristus - Svetlo sveta. 

     Už chápeme prečo Simeon nazýva Krista Svetlom? Lebo jeho 

príchod na svet, do duše, do života je úplný zlom a zmena, preto je 

dnes v našej pozornosti svieca. Predstavme si ju, ako horí a svieti. 

Vydáva teplé, príjemné a hrejivé svetlo. Osvecuje celý priestor a 

spôsobuje, že ľudia v jej blízkosti sú k sebe milší a bližší. To je 

služba sviece, pri ktorej sa sama spaľuje a tým aj ničí. Iným slúži a v 

službe sama zaniká. 

     Byť sviecou je aj naším poslaním. Máme byť svetlom, ktoré 

zapálil Kristus. Sviecou, ktorá šíri okolo seba milosrdenstvo a ochotu 

pomôcť blížnemu. Aj my sme povinní šíriť okolo seba teplo lásky, 

hoci sa tým budeme sami spaľovať a bude to niekedy na úkor nášho 

času, pohodlia a možno aj zdravia. Staručký Simeon v nás provokuje 

otázky: Som svetlom a sviecou? Spaľujem sa v službe iným? 

Dokážem vo svojom okolí šíriť lásku a dobrotu? Nepozerám na čas a 

pohodlie, keď treba niekomu pomôcť? 

     Nech svieca, ktorú dnes držíme v rukách symbolizuje Krista, 

ktorý jediný môže priniesť svetlo do našich duší a zapáliť nás, aby 

sme aj my dokázali osvecovať iných ľudí. Nech nám v tejto túžbe 

pomáha Mária, ktorá jediná naplno pochopila, čo znamená úplne sa 

odovzdať do Božej vôle.                                                 www.trojica.sk 

 

 

 

"Nech ktokoľvek, koho prijmete, od vás odchádza lepší a 
šťastnejší. Buďte živým výrazom Božej dobroty: svojou 
tvárou, nežnosťou v očiach, láskou vo svojom úsmeve, 

priazňou vo vašom pozdrave." 
 

MATKA TEREZA 
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Poriadok bohoslužieb po 5. Nedeli v CO 

od 10.2. do 16.2. 2020 

 

Pondelok Sv. 

Školastiky, 

panny  

7:00 Kláštor Anna Paholková

10.2. 18:00 Bočiar †Imrich Čonka 

Utorok 
Panny Márie 

Lurdskej 
7:00 Haniska  Ondrej Nigut

11.2. 

Streda 

féria 

17:00 Sokoľany Agnesa Semanová

12.2. 18:00 Haniska †František Tkač 

Štvrtok 

féria  7:00      Kláštor     Sr. Eulalia

13.2. 

Piatok 

féria - detská 

17:00 Sokoľany 
František a Regina 

Beregszasziovi

14.2. 18:00 Haniska František

Sobota 
Panny Márie 

v sobotu 
7:00 Haniska Agnesa Zajacová

15.2. 

     

6. Nedeľa v 

CO  

7:30 Haniska 
Margita a Ondrej 

Iglaiovi

Nedeľa  8:45 Sokoľany 
Jozef a Alžbeta 

Kuzmovi

16.2. 8:45 Bočiar 
Štefan a Helena 

Čarni

  10:00 Haniska 
Poďak. Margity a 

Štefana za 40r.živ.              

 

Na budúci týždeň budeme mať zbierku na potreby našich 

kostolov. 

 



Poriadok bohoslužieb po 4. Nedeli v CO 

od 3.2. do 9.2. 2020 

 

Pondelok Sv. Blažeja, 

biskupa a 

mučeníka 

7:00 Kláštor Vincent st.

3.2. 18:00 Bočiar 
Za ružencové 

spoločenstvo 

Utorok 
féria 7:00 Haniska 

 Juraj a Regina 

Papugovi
4.2. 

Streda Sv. Agáty, 

panny a 

mučenice 

17:00 Sokoľany Milan

5.2. 18:00 Haniska 
†Štefan a Eva 

Majorošovi 

Štvrtok Sv. Pavla 

Mikiho a 

spoloč. 

mučeníkov 

 7:00      Kláštor     
Magdaléna 

Semanová6.2. 

Piatok  detská - prvý 

piatok v 

mesiaci 

18:00 Sokoľany 
Za ružencové 

spoločenstvo 

7.2. 18:00 Haniska 
Za ružencové 

spoločenstvo 

Sobota Panny Márie 

v sobotu 
7:00 Haniska 

Imrich Kačmárik, 

1. výr.8.2. 

     

5. Nedeľa v 

CO 

7:30 Haniska 
Poďakovanie za 89 

rokov života 

Nedeľa  8:45 Sokoľany Oľga Vargová

9.2. 8:45 Bočiar 
Terézia a František 

Spišákovi

  10:00 Haniska 
Za ZIB pomoc pre 

rodinu           

 

Stretnutie prvoprijímajúcich bude v stredu 5. 2. v Sokoľanoch    

a v piatok 7.2. v Haniske. 


