Farský list

Liturgický program
06.01. – 12.01.2020
Prikázaný
sviatok

Pondelok

06.01.
Utorok

07.01.
Streda

08.01.
Štvrtok

09.01.
Zdržanlivosť od
mäsa

Piatok

10.01.
Sobota

11.01.

Nedeľa

12.01.
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Týzdenník
Farského spolocenstva
v Niznom
Hrabovci

+ Hencovce

Otvorená cesta pre večnosť

--+ Nižný Hrabovec

Nespomínate si aj vy po rokoch na nejakú udalosť vo svojom živote, ktorá zmenila vaše zmýšľanie? Možno aj vy svojim deťom rozprávate znova a znova o niečom, čo má dopad na ich život. Deti sa
pýtajú, ako sa rodičia zoznámili, o ich svadbe a podobne.
Rozprávali ste už niekedy deťom o ich krste? My dospelí vieme, že
krst zmenil náš život. Krst nám otvoril cestu do Cirkvi, ku sviatostiam, zmyl z našej duše dedičný hriech, vtlačil do našej
duše nezmazateľný znak, že patríme Kristovi, že sme dedičmi Božieho kráľovstva.
Nebolo by vhodné na sviatok Bohozjavenia Pána – nájsť si čas a
zamyslieť sa nad svojím krstom? Čo dnes znamená sviatosť krstu
pre mňa? Ako si plním záväzky, ktoré vzali na seba rodičia a krstní
rodičia a ktoré som si obnovil pri prijímaní sviatosti Eucharistie a
myropomazania? Inšpiráciou sa nám môžu stať aj slová Boha Otca,
ktoré odzneli pri krste Pána Ježiša: „Toto je môj milovaný Syn, v
ktorom mám zaľúbenie“ (Mt 3, 17).
Sv. evanjelista Matúš podáva krátku správu o stretnutí Jána Krstiteľa s Pánom Ježišom pri rieke Jordán, kde Pán Ježiš požiadal Jána,
aby ho pokrstil. Slová z neba o milovanom Synovi nadväzujú na
proroctvo o Spasiteľovi ako sluhovi, z ktorého chápeme, že sám Boh
zoberie na seba hriechy ľudí, aby ich svojou smrťou zničil.
Krst Ježiša Krista chápeme ako odpoveď na otázku, ktorú mu dali
jeho súčasníci: Kto vlastne si? A to môže byť aj východisková otázka pre nás. Kto sme vlastne my po prijatí sviatosti krstu? Nie vždy
si ten okamih, ktorý trval pri krste len niekoľko sekúnd, dostatočne
uvedomujeme. Krst – ten krátky okamih bude svedectvom po
celú našu večnosť.
Iste máme všetci skúsenosť, že dnes veriť, byť kresťanom, veriacim, aktívne žiť svoj krst nie je až také ťažké bremeno. Áno, s naším
presvedčením sú spojené ťažkosti, musíme prekonávať prekážky,
ale robíme to v presvedčení, že Boh o všetkom vie, všetko vidí a
všetko odmení ako spravodlivý Sudca v hodine našej smrti.

Sväté Bohozjavenie nášho Pána, Boha a Spasiteľa
Ježiša Krista.

* farské spoločenstvo
Veľké svätenie vody. Myrovanie.

Rocník
8
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Císlo
18

Poprazdenstvo Bohozjavenia.
Zhromaždenie k Pánovmu prorokovi, krstiteľovi Jánovi.

† Jozef, Katarína, Jozef, Katarína

8.00

00

10.

17.00

Poprazdenstvo Bohozjavenia.
Náš prepodobný otec Juraj Chozebita.

† Barbora, Michal, Alexander,
Mária

17.00

Poprazdenstvo Bohozjavenia.
Svätý mučeník Polyeukt.

† Mária Zubková (Zeleňáková)

17.00

Poprazdenstvo Bohozjavenia.
Náš otec svätý Gregor, nysský biskup.

† Juraj, Mária z r. Bakajsovej

8.00

Sobota po Osvietení. Poprazdenstvo Bohozjavenia.
Náš prepodobný otec Teodóz, vodca mníchov.

† Michal, Imrich, Anna, Mária,
Ladislav

8.00

Nedeľa pred Osvietením.
Svätí mučeníci Teopempt a Teonas.

* farské spoločenstvo
Zbierka: GTF PU + Cirkevné školy

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
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Pápež František pred modlitbou Anjel Pána: Láska nás robí
trpezlivými
Drahí bratia a sestry, dobrý deň! A šťastlivý Nový rok!
Včera večer sme uzavreli rok 2019 ďakovaním Bohu za dar času
a za všetko dobré, čo priniesol. Dnes začíname rok 2020 takým istým postojom vďaky a chvály. Nie je totiž samozrejmosť, že naša
planéta opäť raz začína svoj beh okolo slnka a že my, ľudské bytosti
môžeme ďalej na tejto planéte bývať. Nie je to samozrejmé, ale skôr
„zázrak“, nad ktorým treba žasnúť a za ktorý nám treba ďakovať.
Prvý deň nového roka slávime v liturgii slávnosť Panny Márie Bohorodičky, Panny z Nazareta, ktorá priviedla na svet Ježiša Krista,
Spasiteľa. Toto dieťa je požehnaním od Boha pre každého muža a
ženu, pre veľkú ľudskú rodinu a celý svet. Ježiš svet nezbavil zla, lež
porazil zlo v jeho základoch. Jeho záchrana nie je teda magická, ale
je to spása „trpezlivá“, čiže prináša so sebou trpezlivosť lásky, ktorá sa angažuje voči nespravodlivosti a zbavuje ju moci. Trpezlivosť
lásky: láska nás robí trpezlivými. Koľkokrát stratíme trpezlivosť. Aj
ja, a prosím o prepáčenie za zlý príklad zo včera. Preto keď kontemplujeme scénu Betlehema, očami viery vidíme obnovený svet,
oslobodený od nadvlády zla, kde ako kráľ vládne Kristus, Božie Dieťa
uložené v jasličkách. Preto nás dnes Božia Matka požehnáva. A ako
nás žehná Panna Mária? Ukazujúc nám svojho Syna. Berie ho do náručia, ukazuje nám ho a tým nás požehnáva. Požehnáva celú Cirkev,
požehnáva celý svet. Ježiš je, tak ako spievajú anjeli v Betleheme,
radosť pre celý svet, je slávou Boha a pokojom pre ľudí (porov. Lk
2,14). A z tohto dôvodu svätý pápež Pavol VI. zasvätil prvý deň v
roku pokoju – je to Svetový deň pokoja: zasvätený modlitbe za pokoj, prehlbovaniu povedomia a zodpovednosti zaň. Posolstvo na rok
2020 je nasledovné: pokoj je cestou nádeje, cestou, na ktorej sa
postupuje cez dialóg, zmierenie a ekologické obrátenie.
Drahí bratia a sestry, zostúpme z piedestálov našej pýchy – všetci
máme pokušenie k pýche - a prosme o požehnanie svätú Bohorodičku, pokornú Božiu Matku. Ona nám dáva vidieť Ježiša: dajme sa
požehnať, otvorme srdcia jeho láskavosti. Takto bude začínajúci sa
rok cestou nádeje a pokoja, nie slovami, ale každodennými činmi
dialógu, zmierenia a starostlivosti o stvorený svet.

ˇ
Stránka detom
Nájdi 5 rozdielov.

https://www.tkkbs.sk/view.php?cisloclanku=20200101004
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