Liturgický program
30.09. – 06.10.2019
Pondelok

30.09.

Odporúčaný
sviatok

Utorok

01.10.
Streda

02.10.
Štvrtok

03.10.
Zdržanlivosť od
mäsa

Piatok

04.10.
Sobota

05.10.

Nedeľa

06.10.
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Týzdenník
Farského spolocenstva
v Niznom
Hrabovci

Svätý hieromučeník Gregor, biskup Veľkého Arménska.

17.00

† František Čalfa
Presvätá Bohorodička Ochrankyňa.
Svätý apoštol Ananiáš, jeden zo sedemdesiatich.

*farské spoločenstvo

Myrovanie

Svätý hieromučeník Cyprián. Svätá mučeníca Justína.
Svätý Andrej, blázon pre Krista.

† Veronika, Jozef, Ján, Anna,
Mária, Jozef, Jozef z r. Špallerovej
Svätý hieromučeník Dionýz Areopagita.

† Ján, Helena, Ján, Anna
Svätý hieromučeník Hierotej, aténsky biskup.

* členov SSR a ctiteľov NSJ

16.40

+ Moleben k Presv.
Bohorodičke
---

17.00
15.30

+ Sviatosť zmierenia
a pokánia
---

17.00
15.30

+ Sviatosť zmierenia
a pokánia
---

17.00
16.40

+ Eucharistická
pobožnosť
---

17.00

Svätá mučenica Charitína.

7.00

† Ján Račko
17. nedeľa po Päťdesiatnici.
Svätý apoštol Tomáš.

* farské spoločenstvo

Farský list

Rocník
8
ˇ
ˇ
Císlo
4

+ Hencovce

8.00

--+ Nižný Hrabovec

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
Príspevok 0,20€

10.00

Manifest Národného pochodu za život 2019
My, účastníci Národného pochodu za život, vychádzajúc z manifestov predchádzajúcich pochodov, ktoré sa uskutočnili 22. septembra
2013 v Košiciach a 20. septembra 2015 v Bratislave; sme sa už po
tretí raz zišli, aby sme v našom hlavnom meste verejne vyjadrili
presvedčenie, že:
• život každého človeka je neoceniteľný, preto má byť bezpodmienečne chránený počas celej jeho dĺžky – od počatia po prirodzenú
smrť – a ľudská dôstojnosť každého človeka má byť plne rešpektovaná. Právo na život a rešpektovanie dôstojnosti má každý človek
bez ohľadu na jeho pôvod, rasu, farbu pleti, náboženstvo, zdravotný
stav alebo vek;
• obchodovanie s umelo vytvorenými embryami a snahy o medzinárodné uznanie kúpy dieťaťa od náhradných matiek sú novodobým
otroctvom;
• tehotným matkám v núdzi je potrebné poskytnúť pomocnú ruku
a oporu;
• starostlivosť o deti a ich výchova je právom a zodpovednosťou
rodičov, otca a mamy; deti majú právo na rodičovskú ochranu, výchovu a starostlivosť;
• osobitným spôsobom má byť chránená a podporovaná rodina
založená manželstvom muža a ženy, nakoľko v takejto rodine sa vytvárajú ideálne podmienky na vznik a rozvoj života človeka;
• starší a chorí ľudia sú plnohodnotnými členmi našej spoločnosti,
nesmú byť vytláčaní na jej okraj, ani považovaní za bremeno, majú
právo na zdravotnú a sociálnu starostlivosť.
Ako členovia tejto spoločnosti sme si vedomí našej spoluviny za
súčasný stav, kedy sme pričasto ako súčasť mlčiacej väčšiny nebránili právo na život a nevytvárali vhodné podmienky na jeho rozvoj.
Súčasný stav nás vyzýva ku konkrétnym činom; vyzýva nás postaviť
sa za ochranu každého jedného človeka, vrátane každého nenarodeného dieťaťa.
Vyzývame preto všetkých ľudí dobrej vôle, aby sa konkrétne zasadili za:
1. zrušenie diskriminácie nenarodených, lebo ľudské práva patria
všetkým ľuďom, vrátane tých nenarodených;
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2. ukončenie zločinov na nevinných nenarodených deťoch a násilia páchaného na matkách v mene „možnosti voľby“ a „práva na
súkromie“;
3. ochranu a úctu ku každému človeku od jeho počatia po prirodzenú smrť a šírenie týchto hodnôt v našej spoločnosti;
4. rešpektovanie dôstojnosti každého človeka;
5. pomoc ľuďom v núdzi, osobitne tehotným matkám, mnohopočetným rodinám a rodinám v ťažkej životnej situácii, ako aj uznanie
a podporu organizáciám, ktoré takúto pomoc poskytujú;
6. ochranu manželstva muža a ženy ako kolísky života a základnej
bunky spoločnosti;
7. rešpekt a garanciu osobitného práva rodičov na výchovu svojich
detí.
Osobitne vyzývame všetkých verejných činiteľov, zvlášť poslancov
NR SR, vládu SR, prezidentku SR a všetky štátne inštitúcie, aby:
1. zrušili zákonom zavedené rozdeľovanie ľudí na hodných života
a nehodných života hranicou 12 týždňov tehotenstva a tým absolútne chránili ľudský život od počatia po prirodzenú smrť;
2. chránili jedinečné postavenie manželstva muža a ženy ako
nenahraditeľného zväzku, ktorý je vyjadrením prirodzeného zákona
rozpoznateľného rozumom, lebo manželstvo muža a ženy v spoločnosti nemá alternatívu;
3. sa zaviazali neustále zlepšovať zákony smerom k takému ekonomickému a sociálnemu stavu, ktorý vyzdvihne spoločensky zodpovedné rodiny otvorené mať viac detí, lebo Slovensko potrebuje
účinnú rodinnú a demografickú politiku;
4. aktívne podporili inštitúcie, ktoré sú zamerané na pomoc rodinám v núdzi a tehotným matkám a ich deťom a prispeli k vytvoreniu
účinnej siete pomoci;
5. vyjadrili nesúhlas s takými dokumentmi medzinárodných organizácií, ktoré v Slovenskej republike zasahujú do ústavných hodnôt manželstva, rodiny, rovnosti medzi mužmi a ženami a práva
rodičov na výchovu svojich detí.
Účastníci Národného pochodu za život 2019, Bratislava 22. septembra 2019.
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Stránka detom
Nájdi 5 rozdielov.
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