
 

L i t u r g i c k ý  p r o g r a m 

27.01. – 02.02.2020 

 
Pondelok 
27.01.   

Prenesenie úctyhodných pozostatkov nášho otca 
svätého Jána Zlatoústeho.   

17.00 

† Ján Račko  

Utorok  
28.01.  

 
Náš prepodobný otec Efrém Sýrsky.        

17.00 
* Mária s rod.   

Streda  
29.01. 

Prenesenie pozostatkov svätého hieromučeníka Ignáca 
Bohonositeľa.  

17.00 
† František Čalfa (zádušná) 

Štvrtok  
30.01. 

Traja svätí svätitelia, veľkí veľkňazi Bazil Veľký, 
Gregor Veľký a Ján Zlatoústy.         

17.00 
* Agáta s rod.  

Zdržanlivosť od 
mäsa  

Piatok 
31.01. 

 
Svätí divotvorcovia a nezištníci Kýros a Ján.   

17.00 
† Mikuláš, Anna z r. Semkovej  

Sobota  
01.02. 

Predprazdenstvo sviatku Stretnutia Pána.  
Svätý mučeník Tryfón.  

9.00  
* Jana  

Odporúčaný 
sviatok 

Nedeľa  
02.02. 

Nedeľa o mýtnikovi a farizejovi. 
Stretnutie nášho Pána, Boha a Spasiteľa Krista.       

+ Hencovce      

8.00 
--- 

+ Nižný Hrabovec  

10.00 

* farské spoločenstvo 
Požehnanie sviec. Myrovanie.   

  
 
 

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  
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Podriadenie sa Vôli Najvyššieho 
  
Možno by ste neverili, ale aj v duchovnej oblasti existujú veci, o 
ktorých sa radšej mlčí. Veď načo byť zbytočne nepríjemnými a ľudí 
znepokojovať? Takýto postoj sa však veľmi podobá pštrosovi, usi-
lujúcemu sa vyhnúť nebezpečenstvu tým, že strčí hlavu do piesku.
   Jednou z takýchto inkriminovaných vecí je drsná skutočnosť exis-
tencie duchovnej smrti človeka. Existencie definitívneho duchovného 
zničenia jeho osobnosti. Jeho vedomého ja. Doba vývoja ľudského 
ducha v tomto stvorení je totiž presne vymedzená. Nie je teda neko-
nečná. Počas časovo pomerne dlhého obdobia má každý z nás 
napokon dospieť k poznaniu, že iba dobrovoľné podriadenie 
sa dokonalej Vôli Najvyššieho, reprezentovanej duchovnými 
Zákonmi vloženými do stvorenia nám môže priniesť skutočné 
šťastie.
   V desiatkach minulých životov sme sa totiž mohli na vlastnej 
koži dostatočne intenzívne presvedčiť, že kŕčovité zotrvávanie na 
vlastnej vôli, na vlastnom chcení a ľpenie na vlastných názoroch a 
pohľadoch nám vždy prinášalo iba samé nepríjemnosti, zlo a nešťas-
tie. Túto skúsenom máme vtlačenú hlboko do svojej duše. Kto teda 
neprechádzal všetkými svojimi predchádzajúcimi životmi slepo, ten 
už jednoducho musel poznať, že iba v podriadení sa Vôli Najvyššieho 
je pre neho skryté pravé šťastie.
   A toto zásadné poznanie tvorí nevyhnutný predpoklad pre kvali-
fikáciu každého z nás do novej doby, o ktorej sa v Biblii hovorí ako 
o zasľúbenej, tisícročnej ríši pokoja a mieru. Príležitosť žiť v nej 
však dostane iba ten, kto bol schopný vzdať sa svojich názo-
rov, náhľadov a vlastného chcenia a dobrovoľne sa podriadiť 
Vôli Najvyššieho. Nenadarmo nám totiž bolo už pred 2000 rokmi 
povedané: „Buď vôľa Tvoja! Ako v nebi, tak i na zemi!“ 
   Kto však toto odmieta, komu je aj v dnešnej dobe prednejšia jeho 
vlastná vôľa, jeho vlastné názory a domnienky, tomu pravdepodob-
ne už niet pomoci. Nechce totiž pochopiť, že tým najdôležitejším v 
jeho bytí je nutnosť podriadenia sa Vôli Najvyššieho. 
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Ranná homília: Pán si nás vyvolil bez našich zásluh, 
chráňme si jeho dar

  Nie je kresťanské vyhľadávať vplyvné známosti kvôli cirkevnej ka-
riére. Vyvolenie Bohom je gratuitné, nezaslúžené, darované zdarma, 
a človek si ho musí verne chrániť. O tomto kázal pápež František pri 
svätej omši v dome sv. Marty v utorok 21. januára.
   Byť kresťanmi, kňazmi či biskupmi je nezištný dar od Pána. Nedá 
sa kúpiť. Svätosť spočíva práve v „chránení“ si tohto daru prijatého 
zdarma, nie za naše zásluhy. Svätý Otec vychádzal z liturgických 
čítaní – z responzóriového žalmu (č. 88) a z čítania z Prvej knihy 
Samuelovej (1 Sam 16,1-13).
   Žalm 88 pripomína vyvolenie Dávida za kráľa Izraela po tom, ako 
Pán zavrhol Saula, pretože ho neposlúchol. Pán posiela Samuela, 
aby za kráľa pomazal jedného z Izaiho synov  v Betleheme. Poma-
zanie naznačuje vyvolenie Bohom a používa sa aj dnes pri svätení 
kňazov, biskupov. Aj my kresťania sme boli pomazaní olejom pri 
krste, pripomenul pápež. Boh pozýva Samuela, aby sa nezastavil 
len pri vonkajšom zjave, pretože Boh nehľadí ako človek: „Človek 
vidí iba vonkajšok, ale Pán vidí do srdca“. Ako pripomenul Svätý 
Otec, Dávidovi bratia bojovali proti Filištíncom pri obrane Izraelské-
ho kráľovstva. „Mali zásluhy“, no Pán si vyvolil toho posledného z 
nich. „Neposedného chlapca“, ktorý, keď mohol, šiel sa pozrieť, ako 
jeho bratia bojujú proti Filištíncom, no oni ho posielali späť, aby 
pásol stádo. Priviedli teda Dávida, ktorý bol ryšavý a mal príjemný 
vzhľad. Pán Samuelovi prikázal pomazať ho, a „od toho dňa pôsobil 
na Dávida Pánov duch“.
   Ako je to možné, položil si otázku pápež, že Pán si vyberá obyčaj-
ného chlapca, ktorý „azda vystrájal presne tak, ako všetky ostatné 
decká“, nebol to nejaký zbožný chlapec, „ktorý by sa modlil celé 
dni“. Mal sedem skvelých bratov, „ktorí mali viac zásluh než on“. A 
predsa, vyvolený bol ten najmenší, „ten najobmedzenejší, ten, ktorý 
nemal tituly, nemal nič“, nebojoval vo vojne. Toto nám ukazuje ne-
zištnosť, „gratuitu Božieho vyvolenia“, povedal Svätý Otec.
   Vyprosujme si dnes od Pána, mysliac na Dávida, aby nám dal milo-
sť ďakovať za dar, ktorý nám dal, aby sme si boli vedomí tohto daru, 
tak veľkého, tak krásneho, a aby sme si ho chránili – túto gratuitu, 
tento dar – aby sme si ho chránili našou vernosťou.“

https://www.tkkbs.sk/view.php?cisloclanku=20200122011

Stránka detom ˇ
Nájdi 5 rozdielov.
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