Liturgický program
18.11. – 24.11.2019
Pondelok

18.11.
Utorok

19.11.
Streda

20.11.
Odporúčaný
sviatok

Štvrtok

21.11.
Zdržanlivosť od
mäsa

Piatok

22.11.
Sobota

23.11.

Nedeľa

24.11.
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Týzdenník
Farského spolocenstva
v Niznom
Hrabovci

Svätí mučeníci Platón a Roman.

17.00

† Michal, Anna
Svätý prorok Abdiáš. Svätý mučeník Barlaam.

17.00

† Helena Sotáková
Predprazdenstvo Vstupu Presvätej Bohorodičky
chrámu. Blažená Jozefáta Hordaševská.

do

17.00

† Ján, Helena z r. Belejovej
Vstup našej Presvätej Vládkyne, Bohorodičky Márie,
vždy Panny do chrámu.

* farské spoločenstvo

Farský list

Rocník
8
ˇ
ˇ
Císlo
11

Myrovanie

16.40

+ Moleben k Presv.
Bohorodičke
---

17.00

Svätý apoštol Filemón a jeho spoločníci.

17.00

† Michal Hric
Naši otcovia svätí Amfilochios, ikonijský biskup a Gregor,
akragantský biskup.

7.00

† Mária Zubková
Nedeľa Krista Kráľa.
Svätá veľkomučenica Katarína.

* farské spoločenstvo
Myrovanie
Zbierka: pre potreby farnosti

+ Kučín

8.00

--+ Nižný Hrabovec

Vydáva: Farské spoločenstvo v Nižnom Hrabovci.
Pre vnútornú potrebu veriacich.
Príspevky a komentáre posielajte na:
nizny.hrabovec@grkatpo.sk
o. Miloš Baran: tel.číslo 0948 643 006
Príspevok 0,20€

10.00

Žiť s postojom prítomného Krista
Zrejme si mnohí z nás občas povedia to dobrú známu frázu, že
ráno je múdrejšie ako večera. Skúsenosť potvrdzuje, že večerný náhľad na život je zastretý a ráno naozaj prináša novú optiku. Prekvapí
vás, že Sväté písmo hovorí to isté?
V 30. žalme čítame: „Podvečer je hosťom plač a radosť nad ránom“. Plakať sa dá nielen zo sebaľútosti, ale aj zo zožiera. Ničí.
Deptá. Ale dá sa smútiť aj pred Božou tvárou. Na inom mieste v
žalme čítame, že Boh zbiera slzy do svojej dlane. Vie o nich. Takýto
plač prináša úľavu. Nie beznádej.
Vo Svätom písme vidíme na mnohých ako plačú. Napríklad starozákonný Jozef, ktorý po dlhých rokoch v cudzine zbadá bratov a
otca. Neplače preto, že mu niečo chýba. Plače z úľavy. Z lásky. Zo
súcitu. Rovnako ako Ježiš pri Lazárovej smrti alebo pri pohľade na
Jeruzalem. Myslím si, že plakali často aj mnohé iné postavy. Plakal
iste aj prenasledovaný Dávid. Zo sebaľútosti? Alebo z lásky? Ktovie.
Zrejme tak aj tak.
V našom živote budú chvíle, keď sa ponoríme do temného
smútenia. Dôvody budú neraz oprávnené a skôr by bolo čudné,
ak by sme, napríklad pri strate blízkeho človeka, neplakali. Veľa
z našich denných smútkov a sĺz však premení z neúspešnej
snahy nájsť pocit vlastnej hodnoty inde ako v Bohu. Smútime
pre sklamania. Ale ľudia nás stále sklamú. Aj tí najbližší. Láska iných
nás nenaplní. Uznanie, úspech či čokoľvek podobné je chvíľkové a po
jase týchto vecí prichádza rýchlo tma sklamania a prázdna.
Hľadať naplnenie všetkých potrieb k Bohu vedie, naopak, z tmy
k ránu. Od sĺz k oslave. Hľadanie naplnenia v Bohu ale neznamená
horúčkovitú aktivitu, účelovú záplavu modlitieb. Ide o odpočinok pri
ňom. Len keď sa naučíme žiť s postojom prítomného Krista, budeme
po našich smútkoch zažívať žalmovú skúsenosť – jasného rána po
preplakanej noci.
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Utorková homília: Diabol útočí zo závisti,
že Boh sa stal jedným z nás
Diabol existuje a zo závisti, že Boží Syn sa stal človekom, rozsieva
vo svete nenávisť, ktorá vyvoláva smrť. Vo viere čerpáme silu, aby
sme nepristúpili na hru tohto „veľkého závistlivca, veľkého klamára,
zasievača nenávisti“. Svätý Otec František o tom hovoril v utorok
12. novembra v homílii pri rannej svätej omši v Dome sv. Marty.
V biblickom úryvku prvého čítania z Knihy Múdrosti (Múd 2,23-3,9)
sa Svätý Otec sústredil na prvé dva verše: „Boh stvoril človeka pre
neporušiteľnosť; utvoril ho ako obraz svojej podstaty. Smrť prišla na
svet zo závisti diabla...“ Vysvetlil, že práve závisť priviedla pyšného
anjela, ktorý nechcel akceptovať Božie vtelenie, k nivočeniu ľudstva.
A takto vniká aj do nášho srdca „žiarlivosť, závisť, konkurencia“,
a pritom „by sme mohli žiť ako bratia, všetci vo vzájomnom pokoji“. Takto sa začína „boj a snaha ruinovať“. Pápež František v tejto
súvislosti varuje pred ilúziami, že nás sa to netýka, keď povieme
„Ja nikoho neruinujem“. – „Nie? A tie ohovárania, čo robíš? Keď iného očierňuješ, zabíjaš ho,“ zopakoval svoje známe varovanie Svätý
Otec. Pripomenul aj slová sv. Jakuba, že jazyk je krutou zbraňou,
ktorá dokáže zabíjať. „Otče, ja som však bol pokrstený, som praktizujúci kresťan, ako sa môžem stať zabijakom?“ Pretože, ako opäť
pripomína pápež „v našom vnútri sa odohráva vojna“, už od počiatku. „Kain a Ábel boli bratmi, no žiarlivosť jedného, závisť, zničila
toho druhého.“ Je to skutočnosť, stačí sledovať televízne správy:
„vojny, ničenia, ľudia umierajúci kvôli vojnám aj na choroby“. „Mnohé deti umierajú od hladu a chorôb“, pretože nemajú vodu, vzdelanie, zdravotnú výchovu. No je to preto, že peniaze, ktoré by na to
boli potrebné, idú na výrobu zbraní a zbrane slúžia na ničenie“. Toto
sa deje vo svete, ale aj „v mojej a tvojej duši“. Kvôli tej diablovej
siatbe závisti, nenávisti“. „A čo závidí diabol? Našu ľudskú prirodzenosť“. „A viete prečo? Pretože Boží Syn sa stal jedným z nás. Toto
on nevie zniesť, nedokáže to tolerovať.“
Modlime sa k Pánovi, „aby v našom srdci dal rásť viere v Ježiša
Krista, svojho Syna“, ktorý na seba vzal našu ľudskú prirodzenosť,
„aby naším telom bojoval a zvíťazil v našom tele“ nad diablom a
zlom.“

ˇ
Stránka detom
Nájdi 5 rozdielov.

https://www.tkkbs.sk/view.php?cisloclanku=20191113018
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