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2. nedeľa v Cezročnom období.
Prvé čítanie: Urobím ťa svetlom národov, aby moja spása siahala až do
končín zeme.
(Iz 49, 3. 5-6)
Žalm: Hľa, prichádzam, Pane, chcem plniť tvoju vôľu.
(Ž 40, 2+4ab. 7-8a. 8b-9. 10)
Druhé čítanie: Milosť vám a pokoj od Boha, nášho Otca, i od Pána
Ježiša.
(1 Kor 1, 1-3)
Evanjelium: Hľa, Boží Baránok, ktorý sníma hriech sveta. (Jn 1, 29-34)
*****************************************************************

Hľa, Boží Baránok, ktorý sníma hriech sveta.
Všetkým nám dobre padne, keď ľudia
docenia našu prácu. Teší nás, keď sú s nami
spokojní a majú nás radi.
Dnes sa Ježišovi dostalo veľkého uznania
od Jána Krstiteľa, ktorý vysoko hodnotí jeho
činnosť a vôbec celoživotné poslanie: Hľa,
Boží Baránok, ktorý sníma hriech sveta. Toto je
ten, o ktorom som hovoril: Po mne prichádza
muž, ktorý je predo mnou, lebo bol prv, ako ja.
Ján prirovnáva Ježiša k baránkovi. Nám sa to prirovnanie možno zdá
čudné, ale to množstvo poslucháčov, ktorí ho počuli, mu veľmi
dobre rozumelo a veľmi dobre vedeli, akým význam má symbol
baránka.
Už za čias egyptského zajatia sa Židia stretli s baránkom.
Štrnásteho dňa v prvom mesiaci mala každá ich rodina zabiť baránka
a krvou, ktorú z neho zachytili, mali potrieť vonkajšie zárubne dvier.
Keď potom v noci prechádzal anjel – Záhubca – ušetril tých, ktorí
mali dvere natreté krvou. V tomto prípade slúžil baránok ako
Záchranca.

Túto udalosť si Židia každoročne pripomínali na Veľkú noc
zabitím baránka. V chráme ho poviazali a položili na oltár. Potom
k nemu pristúpil kňaz a modlil sa asi takto: Bože, my všetci sme sa
proti tebe prehrešili a zasluhujeme si, aby si nás potrestal alebo
zahubil. Ale my ťa prosíme, dovoľ, aby sme všetky naše hriechy
a neresti zložili na tohto baránka, nech on je miesto nás potrestaný
a zabitý. Po modlitbe baránka zabil a všetkých pokropil jeho krvou.
A na koho kvapla čo i len jedna kvapka vedel, že je očistený
z hriechov, ktoré na seba vzal baránok. Aj v tomto prípade baránok
sa prejavuje ako Záchranca.
Keďže Židia dobre poznali Písma, vedeli, čo o Mesiášovi napísal
prorok Izaiáš: Obetoval sa, pretože sám chcel, a neotvoril ústa; ako
baránka viedli ho na zabitie a ako ovcu, čo onemie pred svojím
strihačom… On však bol prebodnutý pre naše hriechy, strýznený pre
naše neprávosti, na ňom je trest pre naše blaho a jeho ranami sme
uzdravení. Aj Izaiáš vidí v baránkovi Záchrancu.
Už chápeme, prečo sa ľudia nečudovali Jánovým slovám o
baránkovi? Ale naopak, začínajú si Krista vážiť a mnohí od Jána
odišli, aby sa stali Ježišovými učeníkmi, aby boli čo najbližšie pri
Baránkovi.
Ježišova Krv ľudí neustále zachraňuje. Túto Krv môžeme aj my
v sebe mať, môže pulzovať aj v našich žilách. Je to Krv záchrany a
spásy.
Krv misionára zachránila otroka. Krv Krista zachránila svet. O
malú chvíľu budeme svedkami premenenia vína na Kristovu Krv.
Keď potom sa budeme modliť: Baránok Boží, ty snímaš hriechy
sveta… uvedomme si, že prosíme o zmilovanie nášho Záchrancu.
Viete, čím si najviac uctíme nášho Záchrancu? Tým, že ho
pravidelne budeme prijímať vo svätej Hostii. Veď on, ktorý sa láme
z lásky k nám, láme sa preto, aby sa nám všetkým rozdal.
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 3. Nedeli v CO
od 27.1. do 2.2. 2020
Pondelok Sv. Angely 7:00
Merici,
panny
27.1.
18:00
Utorok
28.1.

Kláštor

František Sabo

Bočiar

Na úmysel obetujúcich

 Anna Vattaiová
Sv. Tomáša 7:00 Haniska
Akvinského,
kňaza
18:00 Sokoľany †Ivan a Silvia Suškovi

Streda
29.1.

féria

18:00 Haniska

Štvrtok
30.1.
Piatok
31.1.
Sobota
1.2.

féria

7:00

2.2.

Alžbeta a František
Miklošovi

Sv. Jána
Bosca,
kňaza detská

18:00 Sokoľany

Imrich, František,
Katarína Juhasovi

18:00 Haniska

František Talpaš

Panny
Márie v
sobotu

7:00

4. Nedeľa
obetovania
Pána

Haniska

7:45 Sokoľany
7:30

Nedeľa

Kláštor

† Zdenko Pravec

Haniska

8:45 Sokoľany
8:45

Bočiar

10:00 Haniska

Imrich a Imrich
Palenčárovi
† Pavol, Mária,
František, Darina
Regina Oravcová
Imrich Janke
Za Požehnanie farnosti
Za ZIP rod.
Kováčovej

Poklona Sviatosti oltárnej bude v piatok v Haniske
a v Sokoľanoch od 16:00h. a v Bočiari v pondelok od 17:00 h.

Poriadok bohoslužieb po 2. Nedeli v CO
od 20.1. do 26.1. 2020
Pondelok

Kláštor

18:00

Bočiar

Na úmysel
obetujúcich

7:00

Haniska

 Sr. Karmela, 1.
výr.

17:00 Sokoľany

Jozef Lacko

féria
20.1.
Utorok
21.1.

Sv. Agnesy,
panny a
mučenice

Streda
féria
22.1.

Mária Ivanová

7:00

18:00 Haniska

Poďakovanie
Alžbety za 60 r.
života

Štvrtok
féria

7:00

Kláštor

Agnesa Sopková

23.1.
Piatok
24.1.
Sobota
25.1.

Sv.Františka
Pavel Majoroš
18:00 Sokoľany
Saleského
bisk. a uč.C. Za ZIP r. Semanovej
18:00 Haniska
detská
a Rendošovej
Obrátenie sv.
Pavla,
apoštola

7:00

3. Nedeľa
26.1.

Marienu

Za ZIP Márie s
rodinou
Poďak. manž.
8:45 Sokoľany
Olajošových za 40 r.
Za dary D. Sv. pre
8:45 Bočiar
rod. Sabovu
7:30

Nedeľa

Haniska
Haniska

10:00 Haniska

 Marta Cehlárová

Stretnutie prvoprijímajúcich bude v stredu 22.1. v Sokoľanoch
a v piatok 24.1. v Haniske.

