
 

L i t u r g i c k ý  p r o g r a m 
16.09. – 22.09.2019  

 
Pondelok 
16.09.   

 
Svätá všechválna veľkomučenica Eufémia.  

17.00 

† Margita Dudášová (zádušná)   

Utorok  
17.09.  

 
Svätá mučenica Sofia a jej dcéry Viera, Nádej a Láska.  16.40 

+ Moleben k bl.  
P. P. Gojdičovi   

--- 

17.00 
* Helena Sotáková  

Streda  
18.09. 

 
Prepodobný otec Eumenios Divotvorca, gortynský biskup.  

17.00 
† o. Ján Ivan Mastiliak    

Štvrtok  

19.09. 

 
Svätí mučeníci Trofim, Sabbatios a Dorymedont.                     

17.00 

† Anna Kozáková (s panych.) 

Zdržanlivosť od 
mäsa 

Piatok 
20.09. 

Svätý veľkomučeník Eustatios a spoločníci.  
Svätí mučeníci  a vyznávači, veľký Michal a Teodor.         

17.00 

† Jozef    

Sobota  
21.09. 

Sobota po Povýšení. 
Zakončenie sviatku Povýšenia svätého Kríža.  

 

 

Nedeľa  
22.09. 

15. nedeľa po Päťdesiatnici.  
Svätý hieromučeník Fókas, sinopský biskup.    

+ Hencovce     

8.00 
--- 

+ Nižný Hrabovec    

10.00 
* farské spoločenstvo 
 

Zbierka: dlh voči ABÚ   

  
 
 

Týzdenník Farského spolocenstva v Niznom Hrabovci

Farský list

                     Vydáva: Farské spoločenstvo v Nižnom Hrabovci.
                 

Príspevky a komentáre posielajte na: 
nizny.hrabovec@grkatpo.sk

o. Miloš Baran: tel.číslo 0948 643 006  

                 
Pre vnútornú potrebu veriacich.

                 
Príspevok 0,20€
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Zlomyseľnosť človeka 

   O svojich priateľoch a známych zvykneme povedať, že ich dobre 
poznáme. Poznám ho dobre, on by nebol schopný urobiť niečo také. 
I tak zvykneme ospravedlňovať ich správanie. Na druhej strane ho-
voríme, že niekoho nepoznáme. Vôbec ho nepoznám. Nehovoríme 
tu, že ho poznáme zle, keď tamtoho poznáme dobre, ale jednodu-
cho, že ho nepoznáme.
   V prenesenom význame však môžeme hovoriť, že niekoho pozná-
me dobre, vtedy, ak ho poznáme z dobrej stránky jeho osobnosti. To 
znamená ak vieme, že ten človek urobil alebo robí dobré skutky. Ak 
za ním vidieť dobré diela. Ak sa správa dobre k iným. Nemusíme ho 
pritom poznať osobne alebo ako svojho priateľa. Vieme len, že je to 
dobrý človek a preto ho poznáme dobre z hľadiska jeho prejavu. Keď 
o niekom povieme, že ho poznáme zle, znamená to, že poznáme 
jeho skutky, ktoré sú zle. Jeho správanie, ktoré ubližuje, zraňuje, 
poškodzuje. Pre nás je to vtedy zlý človek. Možno zlé dieťa, možno 
zlý rodič, možno zlý manžel.
   Táto skúsenosť ale nie je ničím novým. I Boh si zažil prejavy ľud-
skej zloby. Ježiš počas svojho verejného účinkovania mal do 
činenia so zlobou človeka. Raz ho pokúšali, inokedy ho chceli 
podchytiť v reči, aby ho mohli vysmiať alebo obžalovať. Celý 
súdny proces s ním bola jedna fraška, pri ktorej vystúpilo 
mnoho falošných svedkov, ktorí ho chceli usvedčiť, ale ich 
svedectvá sa nezhodovali. Keď za ním poslali svojich učení-
kov s úskočnou otázkou, či treba platiť dane cisárovi alebo 
nie, evanjelista Marek zaznamenal, že Ježiš poznal ich zlomy-
seľnosť. Boh pozná zlomyseľnosť človeka. 
   My často nedokážeme odhadnúť zlomyseľnosť iných a tak im nale-
tíme. Naivne uveríme tomu, že nám chcú dobre, alebo že nám s nimi 
bude dobre a potom zažijeme opačnú skúsenosť, keď spoznáme ich 
zlomyseľnosť. Ľudí môžeme poznať dobre, ale tiež ich môžeme po-
znať zle. 
   Kiež by sme mali v živote čím viac tých priateľov, ktorých budeme 
poznať dobre a čím menej tých neprajníkov, ktorí nám budú chcieť 
spôsobovať zlo, aby nám poškodili, ublížili alebo nás zraňovali.    
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Svätý Otec pozdravil slovenskú púť 
Ordinariátu ozbrojených síl a OZ

  Pri generálnej audiencii v stredu 11. septem-
bra viali na Námestí sv. Petra slovenské vlaj-
ky. Pápež František sa osobitne prihovoril 240 
uniformovaným účastníkom Štrnástej púte Or-
dinariátu ozbrojených síl a ozbrojených zborov 
Slovenskej republiky, ktorí prišli so svojím ordi-
nárom a za účasti ministerky vnútra a štátneho 
tajomníka rezortu obrany. Svätý Otec pozdravil 

aj skupiny z farnosti Lozorno a z oblasti Košíc a Michaloviec.
   V katechéze Svätý Otec zhrnul svoju práve skončenú apoštolskú ces-
tu do Mozambiku, na Madagaskar a na Maurícius. Potom sa prihovoril 
jednotlivým jazykovým skupinám.  Ku Slovenským pútnikom sa obrátil 
týmito slovami: „S láskou pozdravujem slovenských veriacich, osobit-
ne účastníkov Štrnástej púte Ordinariátu ozbrojených síl a ozbrojených 
zborov Slovenskej republiky, vedených ich biskupom Mons. Františkom 
Rábekom, ako aj pútnikov z farností Lozorno a Košice. Drahí bratia 
a sestry, zajtra budeme sláviť v liturgii spomienku presvätého Mena 
Panny Márie. Ona nech oroduje za vás a nech vás sprevádza na vašej 
ceste za Kristom. S týmto želaním zo srdca žehnám všetkých vás i vaše 
rodiny. Pochválený buď Ježiš Kristus!“
   Slovenských pútnikov pápežovi predstavil pracovník vatikánskeho 
štátneho sekretariátu Mons. Jozef Krištof, ktorý im aj pretlmočil slová 
Svätého Otca. V závere generálnej audiencie osobne pozdravili Sväté-
ho Otca vojenský ordinár Mons. František Rábek a ministerka vnútra 
SR Denisa Saková v sprievode veľvyslanca SR pri Svätej stolici Mareka 
Lisánskeho. V slovenskej delegácii bol aj štátny tajomník Ministerstva 
obrany SR Marián Saloň.
   Pozdravy vedúcich slovenskej delegácie prijal pápež František priamo 
na pódiu pred priečelím baziliky. Po oficiálnych gratuláciách sám zišiel k 
uniformovaným zástupcom jednotlivých zložiek Ordinariátu v prednom 
rade, pozdravil ich a spoločne sa vyfotografovali. Ako dar Ordinariátu 
mu venovali obraz rekonštrukcie Leonardovej Poslednej večere od aka-
demického maliara Stana Lajdu.

 (https://www.tkkbs.sk/view.php?cisloclanku=20190911029)

Stránka detom ˇ
Nájdi 5 rozdielov.


