Liturgický program
23.12. – 29.12.2019
Pondelok

23.12.
Utorok

24.12.
Prikázaný
sviatok

Streda

25.12.
Prikázaný
sviatok

Štvrtok

26.12.

17.00
8.00

+ Kráľovské hodinky
---

Liturgia sv. Bazila Veľkého
s večierňou - 14.30

19.00

+ Veľké povečerie

* farské spoločenstvo

+ Utiereň
---

29.12.

December/2019
strana 4

+ Hencovce

8.00

Zhromaždenie k Presvätej Bohorodičke.

* farské spoločenstvo

† Mária, Michal z r. Zubkovej

Nedeľa

10.00

Myrovanie

27.12.
Sobota

9.15

Narodenie nášho Pána, Boha a Spasiteľa Ježiša Krista.

Svätý apoštol, prvomučeník a archidiakon Štefan.

28.12.

Duchovný význam Vianoc

* Katarína, Jakub

Voľnica

Piatok

ˇ
ˇ
ˇ
Týzdenník
Farského spolocenstva
v Niznom
Hrabovci

Predprazdenstvo Narodenia nášho Pána, Boha a Spasiteľa
Ježiša Krista. Desiati svätí mučeníci y Kréty.

Predvečer Kristovho narodenia.
Svätá prepodobná mučenica Eugénia.

--+ Nižný Hrabovec

10.00
17.00

Sobota po Kristovom narodení.
Svätí 20 000 mučeníci upálení v Nikomédii.

8.00

† Ján Račko
Nedeľa po Kristovom narodení – pamiatka svätých
a spravodlivých Jozefa, Dávida a Jakuba.

* farské spoločenstvo
Zbierka: dlh voči ABÚ

Farský list

Rocník
8
ˇ
ˇ
Císlo
16

+ Hencovce

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€

9.30

Stojíme na prahu vianočných sviatkov. Ak
by sme sa chceli pýtať po duchovnom obsahu
a tajomstve Vianoc, potom nám pomôže naše
Krédo: „On pre nás ľudí a pre našu spásu
zostúpil z nebies!“ Primeraná odpoveď človeka Bohu, ktorý „...mnohokrát hovoril ústami
prorokov, ale teraz darom Syna, je viera“. Ježiš Kristus zostáva prítomný v dejinách, vo svojom tele, ktorým je Cirkev, a preto úkon našej
viery je súčasne úkonom osobným i cirkevným.
Aj tieto vianočné sviatky tajomstva vteleného Slova potvrdia v živote každého z nás túto
pravdu: s vierou a cez dar viery sa stretávame s Kristom, ktorému
zverujeme svoj život. Takto vo viere a cez dar viery žili naši otcovia
a matky a Ježiš Kristus zostával prítomný v našich životoch.
Snažme sa, aby Vianoce ani v dnešnej spoločnosti nestratili
svoj duchovný význam, aby neboli len sviatkami vonkajšieho
aspektu, ale aby sa dotkli hĺbky ľudského srdca. Zaiste, všetky
vonkajšie znaky Vianoc sú pekné a dôležité – ak nás neodvádzajú od
skutočného zmyslu prežívania Vianoc, teda od zmyslu posvätného a
kresťanského – aby naša radosť nebola len povrchnou, ale opravdivou a hlbokou.
Prežime s radosťou sviatky Kristovho narodenia, ktoré sa blížia.
Prežime tento úžasný moment: Boží Syn sa rodí aj „dnes“, Boh je
skutočne blízky každému z nás a chce sa s nami stretnúť, chce nás
priviesť k sebe. On je pravým svetlom, ktoré rozptyľuje temnoty,
čo zahaľujú náš život a našu ľudskosť. Prežime Narodenie Pána
v kontemplácii nekonečnej lásky Boha, ktorý nás pozdvihol
k sebe prostredníctvom tajomstva Vtelenia, Utrpenia, Smrti
a Zmŕtvychvstania svojho Syna. Kontemplujme a prežime
toto Tajomstvo predovšetkým v Eucharistickom slávení, ktoré je centrom Vianoc; v ňom sa reálne sprítomňuje sám Ježiš, opravdivý chlieb, ktorý zostúpil z neba, skutočný baránok
obetovaný pre našu spásu.
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Poďte, ľudia milujúci Boha * a uzrieme nepochopiteľný
zázrak, * dôstojne spievajme a klaňajme sa. * Dnes do
Betlehema prichádza Panna porodiť Pána, * ktorého obklopujú nespočetné zbory anjelov. * Keď ho uzrel svätý Jozef,
s radosťou volal: * „Aké nepochopiteľné tajomstvo v sebe
ukrývaš, Panna? * Ako to, že sa chystáš porodiť, * keď si
nepoznala muža?“

ˇ
Stránka detom
Nájdi 5 rozdielov.

Milí veriaci farnosti Nižný Hrabovec!
„V tomto milostivom čase, v čase najkrajších sviatkov Vianoc,
vám všetkým žičím veľa pokoja v srdci, pokoja v rodinách,
pokoja v medziľudských vzťahoch,
veľa úprimnej a čistej radosti v duši a srdci každého jedného z
vás.“
o. Miloš s rodinou
CHRISTOS RAŽDAJETSJA! SLAVITE JEHO!
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