
 

L i t u r g i c k ý  p r o g r a m 

03.02. – 09.02.2020 

 
Pondelok 
03.02.   

Poprazdenstvo Stretnutia Pána. 
Spravodlivý Simeon Bohopríjemca a prorokyňa Anna.     15.15 

+ Sviatosť zmierenia 
a pokánia  

--- 

17.00 
* Michal, Oľga z r. Jonekovej  

Utorok  
04.02.  

Poprazdenstvo Stretnutia Pána. 
Náš prepodobný otec Izidor Peluzíjský.  15.15 

+ Sviatosť zmierenia 
a pokánia  

--- 

17.00 
† z r. Rudišinovej  

Streda  
05.02. 

Poprazdenstvo Stretnutia Pána. 
Svätá mučenica Agáta.  

17.00 
† Alojz, Karolína, Jidra  

Štvrtok  
06.02. 

Poprazdenstvo Stretnutia Pána. 
Náš prepodobný otec Bukol, smyrniansky biskup.  

17.00 
† Veronika Čičáková  

Voľnica  
Piatok 
07.02. 

Poprazdenstvo Stretnutia Pána. 
Náš prepodobný otec Partenios, lampsacký biskup.  16.45 

+Eucharistická 
pobožnosť  

--- 

17.00 
* členov SSR a ctiteľov NSJ  

Sobota  
08.02. 

Poprazdenstvo Stretnutia Pána. 
Svätý veľkomučeník Teodor Stratilát.  

8.00  
† Pavlína, Vasiľ z r. Závidnej  

Nedeľa  
09.02. 

Nedeľa o márnotratnom synovi.  
Zakončenie sviatku Stretnutia Pána.       

+ Hencovce      

8.00 
--- 

+ Nižný Hrabovec  

10.00 

* farské spoločenstvo 
Zbierka: Podporný fond I.    

  
 
 

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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Boží plán v mojom živote   

   Všetci poznáme „frázu“ „Boh má plán pre tvoj život”. Boh má plán 
pre tvoj život, Boh ti nakreslil čiaru, ktorou máš kráčať a keď ju ne-
objavíš, tak sa minieš zmysel  života. Ten plán je veľmi ukrytý, pre-
tože Jeho plán je len pre tých, ktorí naozaj chcú, ktorí naozaj slúžia. 
A potom možno ho objavíš. Nikdy si síce nebudeš istý, vždy budeš 
musieť hľadať tam, či onam, prečítať si ďalšiu knihu, či si postupoval 
správne pri objavovaní tohto plánu.
   A teraz bez irónie. Boh má s Tvojim životom plán. A ten už aj 
uskutočnil. Nie je ukrytý v každodennom úmornom lúštení Písma, 
ani v hlbokom rozjímaní. Ten plán bol stvoriť ťa, milovať ťa a dať ti 
tvoj vlastný život v plnosti a slobode. Inými slovami. Nie je žiadna 
nakreslená čiara, žiadne miesto, kde sa musíš presťahovať, žiaden 
jediný partner, ktorého musíš nájsť. Je „len” jeden nádherný, slo-
bodný život, ktorý je pred nami a ktorý máme žiť naplno. Neexistuje 
návod, neexistuje správna pilulka, magická formulácia, ani neomyl-
ný plán, ktorý musíš objaviť a presne podľa neho fungovať.
   Život v plnosti, ktorý každý z nás má sa cez Evanjelium učí-
me žiť. Učíme sa žiť „svoj vlastný” život, ktorý už žije v nás. Tento 
život v plnosti je Kristus, Jeho život, ktorý nám bol daný. My 
sa učíme, čo je to žiť bez strachu z odmietnutia, bez strachu z chyby 
a omylu, učíme sa objavovať, robiť chyby, milovať, ubližovať a ísť 
ďalej, odpúšťať sebe a iným. Každodenne stojíme pred rozhodnuti-
ami a tento „plán” nás učí načúvať slobodnému, nezávislému životu 
v našom srdci, učí nás dôverovať svojmu srdcu, samým sebe, svojim 
túžbam a nasledovať ich. Učí nás, že jediným plánom pre náš život 
je náš život.
   Strašidelné? Možno. Pre mňa už nie. Už viem, že život je kráčanie 
po vode. Nie po rovnej hladine, ale po búrlivej hladine, no s vedo-
mím, že vo mne žije Kristus a absolútne nič sa mi nemôže stať. Jeho 
plán je, aby môj život prosperoval a bol plný. On nás oslobodil 
k našej vlastnej ceste, vlastnému životu, vlastnej tvorivosti, pretože 
teraz sme my Ježiš v tomto svete. 
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V Košiciach bol predstavený nový apoštolský administrátor 
Cyril Vasiľ

  V prvú predpôstnu nedeľu, ktorá sa 
v byzantskom obrade nazýva nedeľa 
o Zachejovi, bol v katedrálnom chrá-
me Narodenia presvätej Bohorodičky 
v Košiciach predstavený nový apoštol-
ský administrátor Košickej eparchie, 
arcibiskup Cyril Vasiľ SJ. Vladyka Cyril 
bol menovaný do tejto služby pápežom 
Františkom 20. januára 2020. Archije-
rejskej sv. liturgie sa okrem Mons. Gui-

da Giacoma Ottonella, apoštolského nuncia na Slovensku, zúčastnili 
aj vladyka Ján Babjak SJ, prešovský arcibiskup metropolita, vladyka 
Peter Rusnák, bratislavský eparchiálny biskup a Mons. Bernard Bo-
ber, košický arcibiskup metropolita. Maďarskú gréckokatolícku cir-
kev zastupoval vladyka Fülöp Kocsis, hajdudorožský arcibiskup a 
metropolita a predseda Rady hierarchov Gréckokatolíckej cirkvi v 
Maďarsku. Mukačevskú eparchiu reprezentoval jej eparchiálny bis-
kup, vladyka Milan Šášik CM.
   V úvode archijerejskej svätej liturgie apoštolský nuncius prečítal 
menovací dekrét Kongregácie pre Východné cirkvi v Ríme. Uvádza 
sa v ňom, že pre duchovné dobro Košickej eparchie pápež Fran-
tišek popri vladykovi Milanovi Chauturovi, košickom eparchiálnom 
biskupovi, menuje vladyku Cyrila Vasiľa SJ za jej apoštolského ad-
ministrátora „sede plena.“ Vladyka Cyril týmto menovaním získava 
všetky práva a povinnosti eparchiálneho biskupa a zároveň sa stáva 
členom Rady hierarchov Gréckokatolíckej cirkvi na Slovensku a čle-
nom Konferencie biskupov Slovenska. Vladyka Chautur v úvode po-
zdravil nového administrátora a vyjadril veľkú radosť a poďakovanie 
Svätému Otcovi za jeho starostlivosť o duchovné dobro spoločenstva 
košických gréckokatolíkov. 
   V závere svätej liturgie vladyka Milan odovzdal novému admini-
strátorovi panagiu – biskupský medailón s vyobrazením Presvätej 
Bohorodičky z Klokočova, ktorej jubileum 350. výročia od jej zázrač-
ného slzenia si v tomto roku Košická eparchia pripomína. Všetkým 
prítomným sa prihovoril aj vladyka Cyril, ktorý svoje menovanie do 
Košíc prijal ako prejav poslušnosti voči Bohu a pápežovi, ktorý sa v 
jeho doterajšom živote vždy osvedčil a priniesol bohaté duchovné 
plody.

https://www.tkkbs.sk/view.php?cisloclanku=20200127028

Stránka detom ˇ
Nájdi 5 rozdielov.
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