Liturgický program
14.10. – 20.10.2019
Pondelok

14.10.
Utorok

15.10.
Streda

16.10.
Štvrtok

17.10.
Zdržanlivosť od
mäsa

Piatok

18.10.
Sobota

19.10.

Nedeľa

20.10.
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Prepodobná matka Paraskeva Trnovská.
Svätí mučeníci Nazarios, Gerbasios, Protasios a Celzius.

† Zoltán Teliška

16.40

+ Moleben k Presv.
Bohorodičke
---

00

17.

Náš prepodobný otec Eutymios Nový.
Svätý mučeník Lukián, presbyter Veľkej Antiochie.

17.00

† Margita Dudášová (zádušná)
Svätý mučeník Longin stotník.

17.00

* Terézia Bertová
Svätý prorok Ozeáš.
Prepodobný mučeník Andrej Krétsky.

* Katarína, Jakub

16.40

+ Moleben k bl.
P. P. Gojdičovi
---

17.00

Svätý apoštol a evanjelista Lukáš.

17.00

* z r. Špallerovej
Svätý prorok Joel.
Svätý mučeník Varus.

7.00

* Tamarka, Katarína, Slavomír
19. nedeľa po Päťdesiatnici.
Svätý veľkomučeník Artemios.

+ Hencovce

* farské spoločenstvo
Zbierka: dlh voči ABÚ

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

Farský list

Rocník
8
ˇ
ˇ
Císlo
6

ˇ
ˇ
ˇ
Týzdenník
Farského spolocenstva
v Niznom
Hrabovci
Pokušenie – súčasť nášho života

Sú ľudia, ktorí bojujú s vlastnými myšlienkami, ktoré
ich neustále prenasledujú. Napádajú ich nečisté myšlienky, závistlivé, nenávistné, zloprajné a tak musia
potláčať tieto myšlienky v sebe, aby sa v nich nezakoreňovali a nesprevádzali dlhodobo ich myslenie. Sú
ľudia, ktorí bojujú so svojím jazykom. Ich reč sprevádzajú vulgárne alebo expresívne slová, či nadávky
iným. Alebo hovoria veľa, hovoria o druhých. Potrebujú
krotiť preto svoj jazyk, aby svojou rečou nezraňovali, neubližovali
tým druhým. Sú ľudia, ktorí robia veci ledabolo, ležérne, alebo nerobia to čo majú tak, ako sa to má robiť. Povedia, že sa im nechce,
alebo že chcú robiť niečo iné, než robia.
Všetci sa v živote stretávame s tým, čo voláme pokušenie. Niečo
nás pokúša myslieť, hovoriť, konať inak, ako sa má. Toto pokušenie nie je viazané na vek, alebo niektoré obdobie života, ale trvá
do konca života. Keď Ježiša na púšti pokúšal zlý duch a Ježiš mu
odolal, píše sa, že diabol ho na čas opustil. Znamená to, že potom sa
zase vrátil k nemu. Vieme, že počas verejného účinkovania mal Ježiš
čo do činenia s pokušením. Farizeji ho pokúšali, aby povedal niečo, z
čoho by ho mohli obžalovať. Petrovi povedal, aby od neho odišiel ako
pokušiteľ, keď nechcel pripustiť Ježišovu reč o tom, že bude trpieť. V
Getsemanskej záhrade keď sa potil krvou, bol v pokušení odmietnuť
kalich, ktorý mal vypiť pri svojom utrpení. Keď zomieral na kríži, nepriatelia sa mu posmievali a pokúšali ho, nech zostúpi, že až potom
v neho uveria. Pokušenie patrilo k jeho životu, rovnako ako patrí i k
nášmu. Pokúšajú nás zmysly, pokúšajú nás ľudia, pokúša nás diabol.
Svätý Otec tohto roku hovoril o zmene, ktorou by mala prejsť
modlitba Otče náš. V nej slová „neuveď nás do pokušenia“ by mali
nahradiť slová „nedopusť, aby sme podľahli pokušeniu“. V tom je
totiž rozdiel medzi pokúšaním Ježiša a naším. On odolal pokušeniu
a nepodľahol mu. My niekedy podľahneme pokušeniu a potom si
vyčítame, že sme to nemali alebo nemuseli urobiť. Prosme Ježiša o
silu, aby nám ju dával v pokušeniach a diabol nemal moc nad naším
životom.
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Svätý Otec v utorkovej homílii:
Kto kladie Bohu podmienky, je ideológ
Kresťan s prívlastkom „jedine ak“ – to je ten, kto si nárokuje sám
určovať podmienky Bohu a viere. Výsledkom však potom nie je viera, ale ideológia. Pred týmto varoval Svätý Otec v rannej homílii v
utorok 8. októbra, keď oproti ľudskej nemilosrdnej tvrdosti poukázal
na postoj milosrdenstva, ktorý je naopak vlastný Bohu a jeho Cirkvi.
Pápež František hovoril o probléme tvrdohlavej uzavretosti inšpirovaný biblickým čítaním z Knihy proroka Jonáša. Jonáš nebol
ochotný akceptovať, že by Boh mohol byť voči hriešnikom v Ninive
milosrdný. Nešlo mu do hlavy, že by im mohol dať ozajstnú šancu a
nepotrestať ich.
Aj kresťan sa môže dostať do podobného postoja: chce sám klásť
podmienky Bohu a nie je ochotný pripustiť, že by sa Boh mohol
správať odlišne od jeho predstáv. Ide tu o tzv. „kresťanov s podmienkami“, ktorí sa natoľko uzatvoria do vlastných ideí, že „skončia v
ideológii,“ varoval pápež František a dal takýto postoj do protikladu
s postojom Božím. „Jonáš, tvrdohlavý vo svojich presvedčeniach o
viere a Pán, tvrdohlavý vo svojom milosrdenstve: nikdy nás neopustí, klope na dvere srdca až do konca, je tam. Jonáš – tvrdohlavec,
pretože, ponímal vieru s podmienkami. Jonáš je modelom kresťanov
typu „jedine ak“, kresťanov s podmienkami: „Som kresťan, ale jedine ak sa veci budú robiť takto. Nie, nie, tieto zmeny nie sú kresťanské. Toto je heréza. Toto neslobodno“. – Takíto kresťania podmieňujú Boha, podmieňujú vieru a Božie konanie.“
Postoj vyjadrený slovami „jedine ak“ je podľa slov pápeža „nepeknou cestou od viery k ideológii“. „A dnes je takých veľa,“ dodal Svätý
Otec. Títo kresťania majú strach. Boja sa „rastu, životných výziev,
výziev od Pána, dejinných výziev“, sú naviazaní na „svoje presvedčenia, na ich prvotné presvedčenia, vo vlastných ideológiách“. Sú to
kresťania, ktorí „uprednostňujú ideológiu pred vierou“ a vzďaľujú sa
od komunity, „majú strach odovzdať sa do Božích rúk a radšej všetko súdia, ale z malosti vlastného srdca“.
„Tie dve postavy Cirkvi dnes: Cirkev tých ideológov, ktorí sa zahniezdili vo vlastných ideológiách, a Cirkev ukazujúca Pána, ktorý sa
približuje ku každej realite, ktorému sa to nebridí.“

ˇ
Stránka detom
Nájdi 5 rozdielov.

https://www.tkkbs.sk/view.php?cisloclanku=20191008020
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