Liturgický program
30.12.2019 – 05.01.2020
Pondelok

30.12.
Utorok

31.12.
Prikázaný
sviatok

Streda

01.01.
Štvrtok

02.01.
Voľnica

Piatok

03.01.
Sobota

04.01.

Nedeľa

05.01.
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Týzdenník
Farského spolocenstva
v Niznom
Hrabovci

Poprazdenstvo Narodenia nášho Pána, Boha a Spasiteľa
Ježiša Krista. Svätá mučenica Anýzia.

17.00

† František Čalfa
Zakončenie sviatku Kristovho narodenia.
Prepodobná matka Melánia Rímska.

16.30

+ Ďakovný akatist
---

* z r. Lukáčovej

17.00

Obrezanie nášho Pána, Boha a Spasiteľa Ježiša Krista.
Pamiatka svätého Bazila Veľkého, arcibiskupa Cézarey.

* farské spoločenstvo

+ Nižný Hrabovec

8.00

--+ Hencovce

Myrovanie

10.00

Predprazdenstvo Osvietenia.
Náš svätý otec Silvester, rímsky pápež.

17.00

* Katka, Janik
Predprazdenstvo Osvietenia.
Svätý prorok Malachiáš.

* členov SSR a ctiteľov NSJ

Farský list

Rocník
8
ˇ
ˇ
Císlo
17

16.45

+ Eucharistická
pobožnosť
---

17.00

Sobota pred Osvietením.
Zbor svätých sedemdesiatich apoštolov.

8.00

† Jiří Marek
Nedeľa pred Osvietením.
Svätí mučeníci Teopempt a Teonas.

+ Hencovce

* farské spoločenstvo

--+ 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€

8.00

10.00

Šanca na nový začiatok
Milí bratia a sestry!
Čas ide neúprosne a my opäť stojíme na prahu nového roka s nádejou, že bude lepší a krajší. Nevieme presne, čo nás čaká. Máme
nejaké plány, možno predsavzatia. Viacerí v roku 2020 plánujú
svadbu. Ďalší sa chystajú v novom roku ukončiť školu. Iní azda plánujú, že na jar začnú stavať dom alebo rozbehnú nejaký projekt,
nad ktorým už dlhšie uvažovali. Všetky tieto naše novoročné myšlienky spája nádej, posilňuje ich šanca nového začiatku, príležitosť,
ktorú nový rok poskytuje.
Niekto by zároveň mohol poznamenať, že ich spája aj neistota
– nemôžeme dopredu vedieť ako naše plány dopadnú. Budú veci,
ktoré sa podaria, budú aj také, ktoré azda nevyjdú. Priznajme však,
neistota je pre nás niečím, čo by sme najradšej odstránili. Máme
prirodzenú túžbu po istote, aby sme sa nemuseli strachovať o budúcnosť. Snažíme sa s neistotou a strachom vysporiadať – dostať ich
nejakým spôsobom pod kontrolu. To, že musíme vo svojich životoch
čeliť rozličným rizikám, nás v prvom privádza k opatrnosti. Ak nemáme istotu, ako sa niečo skončí, chceme byť rozvážni, mať sa na
pozore.
Skúsme sa na prahu nového roka zamyslieť nad tým, po
čom túžime a urobiť si úprimnú revíziu našich túžob. A tu sú
nám na pomoci čnosti miernosti, spravodlivosti, rozvážnosti
a odvahy, aby sme sa nehnali s davom, ale zachovali si zdravý rozum.
Celkom na záver, pri uvažovaní nad novým rokom, dajme si jedno
predsavzatie, ktoré zoberieme naozaj vážne: dodržme dané slovo.
Ak sme ho porušili, obnovme ho a vráťme sa k vernosti tomu, čo
sme sľúbili. V manželstve, kňazstve, v rodine, v podnikaní... To, čo
nás pripravuje o šťastie, je veľmi často práve nedodržanie slova,
ktoré sme dali druhému, porušenie sľubu, zlomenie prísahy.
Nech je rok 2020 novým začiatkom, príležitosťou, aby sme dokázali s opatrnosťou, ale a odvahou čeliť našim strachom a neistotám,
s miernosťou túžiť po rozumných veciach a so zmyslom pre spravodlivosť dodržať, obnoviť dané slovo.
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Požehnanie Urbi et orbi: Ľud, čo kráča vo tmách,
uzrie veľké svetlo
V plnom znení prinášame príhovor Svätého Otca Františka pred
udelením poludňajšieho požehnania Urbi et orbi na Slávnosť Narodenia Pána 25. decembra 2019 z priečelia Vatikánskej baziliky.
Drahí bratia a sestry, požehnané Vianoce!
Z lona matky Cirkvi sa túto noc znova narodil Boží Syn, ktorý sa
stal človekom. Jeho meno je Ježiš, čo znamená Boh zachraňuje.
Otec, Večná a nekonečná láska, ho poslal na svet nie aby ho odsúdil,
ale aby ho spasil (porov. Jn 3,17). Otec ho dal, s nesmiernym milosrdenstvom. Dal ho všetkým. Dal ho navždy. A On sa narodil ako
maličký plamienok zažatý vo tme a chlade noci.
To dieťa, narodené z Panny Márie, je Božie Slovo, ktoré sa stalo
telom. Slovo, ktoré nasmerovalo srdce a kroky Abraháma do zasľúbenej zeme, a naďalej priťahuje tých, ktorí sa spoliehajú na Božie
prísľuby. Slovo, ktoré viedlo Hebrejov na ceste z otroctva k slobode,
a naďalej volá otrokov každej doby, aj dneška, vyjsť zo svojich väzení. Je to Slovo žiarivejšie nad slnko, vtelené v maličkom synovi
človeka. Je to Ježiš, svetlo sveta. Preto prorok vyhlasuje: „Ľud, čo
kráča vo tmách, uzrie veľké svetlo“ (Iz 9,1). Áno, sú tmy v ľudských
srdciach, no väčšie je svetlo Krista. Sú tmy v medziľudských, rodinných, sociálnych vzťahoch, no väčšie je svetlo Krista. Sú tmy v
ekonomických, geopolitických a ekologických konfliktoch, no väčšie
je svetlo Krista.
Pán Ježiš nech je svetlom pre Svätú zem, kde sa on, Spasiteľ
človeka, narodil, a kde ďalej trvá očakávanie mnohých, ktorí síce v
námahe, no nestrácajúc nádej, očakávajú dni pokoja, istoty a prosperity.
Emanuel nech je svetlom pre celé zranené ľudstvo. Nech zmäkčí
naše srdce, často zatvrdnuté a egoistické, a nech nás urobí nástrojmi svojej lásky. Prostredníctvom našich biednych tvárí nech daruje
úsmev deťom celého sveta: tým opusteným i tým, čo zakúsili násilie. V tento sviatočný deň nech daruje všetkým svoju nehu a rozjasní
tmy tohto sveta.

ˇ
Stránka detom
Nájdi 5 rozdielov.

https://www.tkkbs.sk/view.php?cisloclanku=20191225003
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