
 

L i t u r g i c k ý  p r o g r a m 
21.10. – 27.10.2019  

 
Pondelok 
21.10.   

 
Náš prepodobný otec Hilárion Veľký.  

17.00 

† Helena Sotáková  

Utorok  
22.10.  

Svätý, apoštolom rovný, Aberkios Divotvorca, hierapolský 
biskup.    16.40 

+ Moleben k Presv. 
Bohorodičke 

--- 

17.00 
† z r. Lichotovej  

Streda  
23.10. 

 
Svätý apoštol Jakub, Pánov brat podľa tela.   

17.00 
† Mária Zubková (zádušná)  

Štvrtok  

24.10. 

 
Svätý mučeník Aretas a spoločníci.   

17.00 

† Kristína Krištová  

Zdržanlivosť od 
mäsa 

Piatok 
25.10. 

 
Svätí mučeníci a notári Marcián a Martyrios.     16.40 

+ Moleben k bl.  
M. D. Trčkovi 

--- 

17.00 
† z r. Kolibabovej  

Odporúčaný 
sviatok 

Sobota  
26.10. 

 
Svätý veľkomučeník Demeter Myromvonný.   

7.00 
† Ján Račko  

Nedeľa  
27.10. 

20. nedeľa po Päťdesiatnici.  
Svätý mučeník Nestor.        

+ Kučín     

8.00 
--- 

+ Nižný Hrabovec  

10.00 
* farské spoločenstvo 

Zbierka: pre potreby farnosti   

  
 
 

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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Slúžiť v každom čase 
  

   Moderná doba priniesla okrem iných skúsenos-
tí i prácu počas noci. Ľudia, ktorí konajú svoje 
zamestnanie v noci. Strážnici, policajti, recepč-
ní, záchranári, tí, čo pracujú vo veľkých fabrikách 
na zmeny. K týmto zamestnaniam patria i nočné 
služby v nemocniciach. Lekári, zdravotné sestry 
a iný personál, ktorý sa stará o chorých, o paci-
entov, o ľudí s vážnymi zdravotnými problémami, 
pre ktoré sa ocitnú v nemocnici. A možno toto je 

jedno z najstarších povolaní v dejinách. Mnohí i doma majú striedavé 
služby pri svojich starých alebo vážne chorých blízkych. Iní sa o nich 
starajú v nemocniciach alebo iných zdravotníckych zariadeniach.
   Svätý evanjelista Lukáš zaznamenal, že i Ježiš pracoval v noci s 
chorými. Keď bol v Kafarnaume, po západe slnka domáci, čo 
mali chorých na rozličné neduhy, privádzali ich k nemu. On 
na každého z nich kládol ruky a uzdravoval ich. 
   Vieme, že za Ježišom prichádzali zástupy ľudí so svojimi chorými. 
V ten deň dlho do noci uzdravoval všetkých, čo k nemu prišli. Bolo 
už po západe slnka, keď k nemu ešte len začali prichádzať. Nepíše 
sa o spánku, len o tom, že Keď sa rozodnilo, vyšiel von a utia-
hol sa na pusté miesto. Ale zástupy ho hľadali. Prišli až k nemu a 
zdržiavali ho, aby od nich neodchádzal. Mám za to, že v ten deň mal 
Ježiš nočnú službu pri chorých a ako lekár ich uzdravoval. A keď už 
sa od nich pokúsil vzdialiť, opäť šli za ním a zdržiavali ho, aby mohli 
využiť jeho láskavú starostlivosť a zažiť jeho uzdravujúcu moc. A 
som presvedčený, že to nebol jediný večer a jediná noc v jeho živo-
te, ktorú nevyužil na spánok a oddych, ale kedy bol k dispozícii tým, 
čo ho potrebovali.
   Nočné služby sú často práve o tom. Byť tu pre iných, ktorí po-
trebujú našu pomoc. I keď sa nevyspíme a sme unavení. No oplatí 
sa robiť dobre. Nielen vo dne, ale tiež v noci. A byť užitočný pre tých, 
ktorí sami nemajú silu alebo kondíciu postarať sa o seba. Ježiš mal 
nočné a tak sa nám podobal i v tejto skúsenosti. Slúžme tam, kde 
nás postavil Pán a bez časového obmedzenia.

strana 1
Október/2019 Október/2019



strana 3strana 2

Stránka detom ˇ
Nájdi 5 rozdielov.

Ranná homília: Liek na pokrytectvo je priznať si hriech 
pred Bohom 

    
Ježiš neznesie pokrytectvo a farizejov nazýva „obielenými hrobmi“. 
Potrebujeme sa uzdraviť z pokrytectva – liekom je vedieť si priznať 
vinu pred Bohom. Ten, kto to nevie, nie je dobrým kresťanom. Na 
túto tému kázal pápež František pri svätej omši v Dome sv. Marty v 
utorok 15. októbra.
   Svätý Otec v homílii vychádzal z liturgického čítania z Evanjelia 
podľa Lukáša (11, 37-41). Hovorí sa v ňom o tom, ako Ježiš stoloval 
u farizeja, no ten sa čuduje, že nevykonal obradné umytie sa pred 
zasadnutím za stôl. Ako vysvetlil pápež, „existuje jeden postoj, kto-
rý Pán netoleruje: je ním pokrytectvo“. „Práve toto sa dnes deje v 
evanjeliu. Ježiša pozývajú na obed, a to pre to, aby ho súdili, nie pre 
to, aby sa s ním spriatelili“, skonštatoval Svätý Otec. Pokrytectvo 
„je vtedy, keď sa ukazujeme istým spôsobom, no v skutočnosti sme 
iní“. Znamená to zmýšľať v skrytosti odlišne od vonkajšieho vystu-
povania.
   Ježiš neznesie pokrytectvo. Farizejov často krát nazýva pokrytca-
mi, obielenými hrobmi. Nejde o nadávku, ale o pravdu. „Navonok si 
dokonalý, až naškrobený, práve prostredníctvom bezchybnosti, no 
vo vnútri si úplne iný.“ „Postoj pokrytca sa rodí u veľkého luhára – 
diabla“. On je tým „veľkým pokrytcom“ a pokrytci sú jeho „dedičmi“, 
poznamenal pápež. „Pokrytectvo je rečou diabla, je to jazyk zla, 
ktoré vstupuje do nášho srdca a je zasievané diablom. Nedá sa žiť s 
pokryteckými ľuďmi, no je ich dosť. Ježiš rád demaskuje pokrytec-
tvo. Vie, že práve pokryteckým postojom ho privedú k smrti. Pokry-
tec totiž nepremýšľa nad tým, či prostriedky, ktoré sa mu hodia, sú 
dovolené. Ide vpred: Hodí sa zhanobenie? Budeme hanobiť. Alebo 
falošný svedok? Nájdeme ho.“ Niekto by mohol namietať slovami: 
„u nás neexistuje takéto pokrytectvo“, avšak takéto zmýšľanie je 
chybou, vysvetlil Svätý Otec: „Jazyk pokrytca nehovorím, že je nor-
málny, ale je bežný, je každodenný. V boji o moc ti napríklad závisť 
a žiarlivosť dajú javiť sa istým spôsobom a vo vnútri je smrtonosný  
jed, pretože pokrytectvo vždy zabíja – vždy, skôr či neskôr zabíja.“
   Naučme sa obviniť seba samých: „Je to možno príliš silné slovo, 
no je to tak: kresťan, ktorý si nevie priznať hriech, nie je dobrým 
kresťanom“ a riskuje, že upadne do pokrytectva.“

https://www.tkkbs.sk/view.php?cisloclanku=20191015026
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