
 

L i t u r g i c k ý  p r o g r a m 

13.01. – 19.01.2020 

 
Pondelok 
13.01.   

Poprazdenstvo Bohozjavenia.  
Svätí mučeníci Hermyl a Stratonik.  

17.00 † Veronika, Jozef, Ján, Anna, 
Mária, Jozef, Jozef z r. Špallerovej 

Utorok  
14.01.  

Zakončenie sviatku Bohozjavenia.  
Pamiatka odchodu do večnosti Niny.      

17.00 
† Pavol, Ján, Michal  

Streda  
15.01. 

Naši prepodobní otcovia Pavol Tébsky a Ján Chatrčník.  
 

17.00 † Margita, Ján z r. Sokolovej  
(s panych.) 

Štvrtok  
16.01. 

Poklona úctyhodným reťaziam svätého a všechválneho 
apoštola Petra.      

17.00 
† Jozef Danko  

Voľnica 
Piatok 
17.01. 

Náš prepodobný a bohonositeľný otec Anton Veľký. 
   16.40 

+Moleben k bl.  
P. P. Gojdičovi  

--- 

17.00 
† Anna, Michal   

Sobota  
18.01. 

Naši otcovia svätý Atanáz a svätý Cyril, alexandrijskí 
arcibiskupi.    

8.00  
† Ondrej, Margita z r. Dudášovej     

Nedeľa  
19.01. 

32. nedeľa po Päťdesiatnici.  
Náš prepodobný otec Makarios Egyptský.     

+ Hencovce  

8.00 
--- 

+ Nižný Hrabovec  

10.00 

* farské spoločenstvo 
 

Zbierka: na dlh voči ABÚ  

  
 
 

Týzdenník Farského spolocenstva v Niznom Hrabovci
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Prečo Boh mlčí? 

   Prečo existuje zlo? Aký zmysel má bolesť? Prečo Boh dopúšťa zlo? 
To sú otázky, ktoré si v živote kladie občas každý, pretože sa týkajú 
jedného z najväčších tajomstiev človeka. 
   Zlo vo svete, zvlášť vo svojej najhoršej a najnepochopiteľnejšej 
podobe, je jednou z najčastejších príčin odpadu od viery. V zdanlivo 
úplne nespravodlivých a nezmyselných situáciách, voči ktorým sa 
cítime bezmocní, sa spontánne pýtame, ako to Boh môže dopustiť? 
Prečo Pán, ktorý je dobrý, ktorý je všemohúci, dovolí aby sa diali 
také veci? Prečo na jednoduchých ľudí, ktorí to už aj tak majú ťažké, 
musia dopadať nečakané tragické udalosti? S týmito otázkami sa 
neobraciame na svet ani na našich blížnych, ale na Boha, pretože 
veríme, že je Stvoriteľom a Pánom sveta.
   Sú to otázky, ktoré istým spôsobom prenikajú do tajomstva samé-
ho Boha; vo stvorenom svete nie je napokon nič, čo by sa vymyka-
lo božej múdrosti a vôli. Tak ako nemôžeme obsiahnuť nekonečnú 
Božiu dobrotu, nemôžeme ani úplne pochopiť jeho plány a porozu-
mieť im. Najlepším postojom voči zlu a bolesti je preto často dôvery 
plné odovzdanie sa Bohu, ktorý vždy „ vie viac“ „ a zmôže viac“. Je 
ale tiež prirodzené, že sa snažíme do temného tajomstva zla vniesť 
svetlo, aby viera na základe negatívnych skúseností nevyhasla, ale 
aby bola práve v takýchto chvíľach jasným svetlom na našej ceste. 
   Boh nestvoril svet uzavretý, aby do neho mal prístup iba on sám, 
ani ho nestvoril dokonalý. Stvoril ho otvoreným mnohým možnos-
tiam a človeka stvoril preto, aby svet obýval a s pomocou svoj-
ho rozumu dotvoril. Stvoril nás ako inteligentné a slobodné tvory a 
dal nám priestor na to, aby sme rozvíjali svoje schopnosti a vlohy. 
Povolaním k životu nás Boh v istom zmysle slova podrobuje 
skúške: poveruje nás úlohou konať v rámci našich možností 
dobro. A táto úloha býva často náročná.   
   Ak zachádzame nesprávne so svojou slobodou, zriekame sa 
Boha, naše srdce sa zatemňuje a dokonca môžeme spôsobiť, 
že sa z našich životov alebo zo životov druhých stane peklo. 
To je to skutočné zlo, ktorého sa máme báť: hriech. Toto zlo 
plodí všetky ostatné zlá.
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Gréckokatolíci vyzbierali pre obete výbuchu 
viac ako 100 tisíc eur

   Výnos finančnej zbierky v sume 95 040,58 eur, ktorú vyzbierali 
gréckokatolíci v Prešovskej archie-
parchii na pomoc obetiam výbuchu 
paneláku na Mukačevskej ulici v 
Prešove, bol dnes (7. 1.) symbolic-
ky odovzdať primátorke mesta Pre-
šov Andrei Turčanovej vladyka Ján 
Babjak SJ, prešovský arcibiskup 
metropolita.
   Vladyka informoval primátorku, 
že okrem tejto sumy sa gréckoka-
tolícki veriaci zo Sídliska III v Pre-

šove, teda z farnosti kde došlo k nešťastiu, hneď po tejto udalosti 
zomkli a priamo dotknutým rodinám z vybuchnutého paneláku vyz-
bierali a prerozdelili sumu 6 000 eur.
   Vladyka Ján zdôraznil, že zbierka, ktorú oficiálne vyhlásil na fatim-
skej sobote v Ľutine na druhý deň po nešťastí, bola prvotne vyhlá-
sená iba na území prešovského protopresbyterátu, no vlna solidarity 
nakoniec strhla veriacich do takej miery, že do zbierky sa zapojilo 
až 118 farností z celej Prešovskej archieparchie. Celkový finančný 
výnos zbierky bol poukázaný na transparentný účet mesta Prešov.
Obaja predstavitelia cirkvi a samosprávy si vzájomne zapriali hoj-
nosť milostí a požehnania do No-
vého roka 2020 a pri bilancovaní 
sa spätne vrátili k udalostiam po 
6. decembri 2019. Veľmi vyzdvih-
li obetavosť a nezištnosť všetkých 
ľudí, ktorých toto nešťastie nene-
chalo chladnými. Taktiež ocenili so-
lidaritu iných miest a obcí, ktoré sa 
zriekli koncoročných ohňostrojov, 
a takto ušetrené financie môžu byť 
použité pre obete výbuchu.

http://www.grkatpo.sk/?spravy&id=3238

Stránka detom ˇ
Nájdi 5 rozdielov.
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