Liturgický program
28.10. – 03.11.2019
Pondelok

28.10.
Utorok

29.10.
Streda

30.10.
Odporúčaný
sviatok

Štvrtok

31.10.

Svätí mučeníci Terencius a Neonilla.
Svätá mučenica Paraskeva z Ikónia.

† František, František (s panych.)
Svätí mučeníci Zenóbius a jeho sestra Zenóbia.

† Martin
Blažený hieromučeník Teodor Romža, mukačevský
biskup.

* Pavol, Eva, Šimon

Sviatok
vš. svätých

Svätí divotvorcovia a nezištníci Kozma aDamián.

01.11.

(po sv. liturgii Hramoty resp. Panychída, sprievod na
cintorín)

Piatok

Pamiatka
zosnulých

Sobota

02.11.
Nedeľa

03.11.
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Týzdenník
Farského spolocenstva
v Niznom
Hrabovci

17.00

* Zuzana, Eva, Pavol, Jozef
Svätá prepodobná mučenica Anastázia.
Odchod do večnosti prepodobného otca Abramia.

16.40

+ Moleben k Presv.
Bohorodičke
---

17.00
15.30

+ Sviatosť zmierenia
a pokánia
---

17.00
15.30

+ Sviatosť zmierenia
a pokánia
---

17.00

Za duše zosnulých vo farnosti

9.00

Svätí mučeníci Akindyn, Pegasios, Aftonios.

7.00

† Ján, Anastázia
21. nedeľa po Päťdesiatnici.
Svätí biskup Akepsimas, presbyter Jozef a diakon Aitalas.

* farské spoločenstvo

Farský list

Rocník
8
ˇ
ˇ
Císlo
8

+ 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

Pozornosť sama na seba
Dnes je často spätý egocentrizmus v súvislosti s
ľuďmi. Povieme o niekom, že je egocentrik, že sa
správa egocentricky. Znamená to sústreďovanie pozornosti na seba. Ego znamená „ja“, centrovať znamená sústreďovať, smerovať. Ten, kto smeruje sám
ku sebe. Naša pozornosť má v prvom rade smerovať k Bohu a potom k rovnovážne k sebe i k
ľuďom. Milovať Boha nadovšetko a milovať blížneho
ako seba. Nemilovať len seba, ale tiež blížneho ako seba. A v tom sa
prejavuje i láska k Bohu. Lebo kto nemiluje brata, ktorého vidí, ako
môže milovať Boha, ktorého nevidí? Dôležitý je pri tom postoj všímavosti. Či si všímam ľudí okolo seba. Egocentrizmus znamená
všímať si seba samého. Naproti tomu stojí altruizmus alebo žičlivosť, prajnosť. Tú dokáže aplikovať v živote ten, kto si všíma iných
ľudí a ich potreby, nezatvára sa do seba a do svojho sveta, ale je tu
pre všetkých.
Podobenstvo o boháčovi, ktorý mal všetko. Drahé oblečenie, prepychové hostiny. Nič mi nechýbalo. A predsa. Chýbala mu všímavosť
a empatia. Pri jeho bráne líhal žobrák, o ktorého sa nemal kto starať
a kŕmiť ho. Ešte i boháčove psy sa mali lepšie, lebo žrali to, čo ostávalo z hostín. Ale o žobráka nikto nedbal. Keby mu boli z každej hostiny dali len tanier jedla, všetko by bolo inak. Nemusel trpieť hladom
tu na zemi a boháč nemusel trpieť smädom vo večnosti. Stačilo tak
málo. Vidieť toho chudáka, všimnúť si jeho hlad a dať mu len zamak
toho, čoho bolo hojnosti. Ľudia dnes majú predstavu o užívaní si života. Chcem si užiť. Mladí sa zosobášia, vstúpia do manželstva, ale
odmietajú deti, lebo povedia, že ešte si chcú užiť. Snívame o lepšom
mieste či plate v zamestnaní, aby sme si mohli užiť za tie peniaze.
V lete sa tešíme na dovolenku pri mori, aby sme si ju užili. Je to zlé,
keď si chceme užiť? Nie. Ale pomôžme aj iným, aby si užili. A to tak,
že ich podporíme, dáme im zo svojho, aby netrpeli núdzu.
Pozerajme nie na seba, ale okolo seba, komu môžeme pomôcť. A
budeme mať mnohých, ktorí sa za nás budú modliť už tu na zemi a
oni nám podajú pohár vody na osvieženie v nebi.
November/2019
strana 1

Anjel Pána s pápežom: Ako môžeme poznať,
či skutočne máme vieru?
„Drahí bratia a sestry, dobrý deň!
Témou dnešnej evanjeliovej state (porov. Lk 17,5-10) je viera, ako
to hneď na začiatku uvádza prosba apoštolov: „Daj nám väčšiu vieru!“ (v. 6). Je to krásna modlitba, ktorú by sme sa mali často modliť
počas dňa: „Pane, daj mi väčšiu vieru!“ Ježiš odpovedá dvoma obrazmi. Sú nimi horčičné zrnko a ochotný sluha.
„Keby ste mali vieru ako horčičné zrnko a povedali by ste tejto
moruši: ‚Vytrhni sa aj s koreňom a presaď sa do mora‘, poslúchla by
vás“ (v. 6). Moruša je robustný strom, dobre zakorenený v zemi a
odolný voči vetru. Ježiš chce teda povedať, že viera – hoci aj malá
– môže mať silu vytrhnúť z koreňov dokonca i morušu. A potom ju
zasadiť do mora, čo je niečo ešte menej pravdepodobné – ale nič
nie je nemožné tomu, kto má vieru, pretože sa nespolieha na svoje
sily, ale na Boha, ktorý môže všetko. Viera porovnateľná s horčičným zrnkom je taká viera, ktorá nie je pyšná a istá si sama
sebou; nehrá sa na akéhosi veľkého veriaceho, ktorý neraz
predvedie mrzké veci! Je to viera, ktorá vo svojej pokore cíti
veľkú potrebu Boha a vo svojej nepatrnosti sa mu odovzdáva
s plnou dôverou. Je to tá viera, ktorá nám dáva schopnosť
hľadieť na vrtkavé udalosti života s nádejou, ktorá nám pomáha prijímať aj prehry, utrpenia, s vedomím, že zlo nikdy
nemá posledné slovo, nebude ho mať.
Ako môžeme poznať, či skutočne máme vieru, čiže či naša viera,
hoci malá, je rýdza, čistá, úprimná? Vysvetľuje nám to Ježiš svojím
poukazom na meradlo viery: je ním služba. Robí tak cez podobenstvo, ktoré sprvu znie trochu zarážajúco, pretože používa postavu
panovačného a neohľaduplného hospodára. Ale práve takéto počínanie hospodára dáva vyniknúť tomu, čo je pravým jadrom podobenstva, totiž postoju ochoty u sluhu. Ježiš chce povedať, že práve
takýmto je zoči-voči Bohu človek viery: plne sa dáva k dispozícii jeho vôli, bez vypočítavosti či nárokov. Takýto postoj voči
Bohu sa odráža aj v spôsobe správania sa v spoločenstve: odráža sa
v radosti z toho, že si jeden druhému môžeme slúžiť, nachádzajúc
už v tomto samotnom svoju odmenu.
Panna Mária, žena viery, nech nám pomáha kráčať touto cestou.

ˇ
Stránka detom
Nájdi 5 rozdielov.

https://www.tkkbs.sk/view.php?cisloclanku=20191007020
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