
 

L i t u r g i c k ý  p r o g r a m 

16.12. – 22.12.2019  

 
Pondelok 
16.12.   

 
Svätý prorok Aggeus. 

17.00 

† Jozef Danko 

Utorok  
17.12.  

Svätý prorok Daniel. Traja svätí mládenci Ananiáš, 
Azariáš a Mizael.  

8.00 
† Anna Kozáková (s panych.)   

Streda  
18.12. 

 
Svätá mučenáík Sebastián a jeho spoločníci.  16.40 

+ Moleben pred 
Narodením Pána  

--- 

17.00 
† Ján, Anna, Eva (s panych.)      

Štvrtok  
19.12. 

 
Svätý mučeník Bonifác. 

17.00 
† Helena Sotáková  

Zdržanlivosť  
od mäsa  
Piatok 
20.12. 

Predprazdenstvo Narodenia nášho Pána, Boha a Spasiteľa 
Ježiša Krista. Svätý hieromučeník Ignác Bohonositeľ.  16.40 

+ Moleben pred 
Narodením Pána  

--- 

17.00 
† Anna, Pavol z r. Adamčíkovej   

Sobota  
21.12. 

Sobota pred Kristovým narodeninám. 
Svätá mučenica Juliána z Nikomédie. 16.00 

+ Sviatosť zmierenia 
a pokánia  

+  
Sv. liturgia  

* Andrea 

Nedeľa  
22.12. 

Predprazdenstvo Narodenia nášho Pána, Boha a Spasiteľa 
Ježiša Krista. Nedeľa svätých otcov.  

+ Nižný Hrabovec                       
8.00 

--- 
+ Hencovce                 

10.00 

* farské spoločenstvo 
Zbierka: pre potreby farnosti  
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Tu som, Pane . . . 

   Nájsť si čas na počúvanie Boha? A na 
čo je to dobré? Veď viem, čo mám ro-
biť, kam mám ísť. Pomôžem si aj bez 
neho. A vôbec, môže byť rád, že sa 
k nemu modlím a chodím do chrámu. 
Tak prečo mám robiť ešte viac?
   Prorok Izaiáš, ktorý predpovedal 
príchod Mesiáša, hovorí nasledovné: 

„Hľa, môj služobník, priviniem si ho; vyvolený môj, mám v ňom za-
ľúbenie. Svojho ducha som vložil do neho, prinesie právo národom. 
Nebude kričať ani hlučne volať, nedá na ulici počuť svoj hlas.“  Kto 
je teda ten Ježiš, ktorý k nám hovorí? Sme vôbec schopní za-
čuť jeho hlas, keď nebude kričať ani hlučne volať?
   Boh prichádza ku každému z nás. A chce s nami hovoriť. Vo Svä-
tom písme nám dáva návod, ako ho spoznať. Ježiš naučil svojich 
učeníkov jedinú modlitbu. Povedal: „Vy sa budete modliť takto: Otče 
náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno tvoje, príď kráľovstvo 
tvoje, buď vôľa tvoja, ako v nebi, tak i na zemi.“    
   Predstavuje sa ako tichý Boh, ktorého hlas nezačuješ v hluku ulice. 
Môže sa nám zdať, že modlitby niektorých ľudí sú vypočuté rýchlejšie 
a iné zasa ostávajú nepovšimnuté, ale nie je to tak. Naše sťažnosti 
typu: „Toľko som sa modlil. Celé mesiace som prosil Boha o milosť, a 
nič sa nestalo,“ neobstoja. Boh k nám totiž prehovára rôznymi spô-
sobmi. Využíva na to naše pocity. Niekedy smútok, znechutenie či 
dokonca depresiu. Vovádza nás do samoty a ticha. Vyžaduje si ho, a 
ak správne uchopíme situáciu, začujeme jeho hlas. Jeho slová môžu 
byť ako meč. Zatínať do živého a ukazovať na hriechy. Nie však pre-
to, aby človeka ponížili či odsúdili na smrť. Zámer Božích slov je iný: 
Túži upriamiť život človeka na cestu pokoja a radosti.
   Boh presne vie, čo má kedy a komu povedať. Potrebuje od nás 
len jedno. Aby sme mu začali načúvať. Dôkazom toho, že to 
človek dokáže, je premena jeho srdca a jednoduchšie prekonávanie 
prekážok života.
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Pápež František v utorkovej homílii: 
Nechajme sa utešiť Pánovou nehou

  Pán vedie svoj ľud, utešuje ho, no zároveň 
ho karhá a trestá s nehou otca, pastiera, 
ktorý «do náručia berie baránky a kladie 
si ich do lona; starostlivo vedie ovce brezi-
vé». Na túto tému hovoril dnes Svätý Otec 
v homílii pri svätej omši v Dome sv. Marty. 
Položil si otázky, ku ktorým viedla utorková 
liturgia: „Ako nás utešuje Pán? A ako nás 

napráva?“
   Prvé liturgické čítanie z  knihy proroka Izaiáša, v ktorom Pán 
utešuje Izrael, sa začína „ohlasovaním nádeje“, skonštatoval Svätý 
Otec. «Potešujte, potešujte môj ľud», «hovorte k srdcu Jeruzale-
ma a volajte k nemu, že sa skončilo jeho otroctvo a je odčinená 
jeho vina», hovorí Božie slovo. „Pán nás vždy utešuje, no len ak 
sa necháme utešiť,“ poznamenal Svätý Otec. „Boh nás cez útechu 
napráva. - Ako to?“ položil si otázku Svätý Otec. Odpovedal slovami 
Izaiáša o Pánovi ako o dobrom pastierovi, ktorý berie baránky do 
náručia a s nehou vedie ovce, čo čakajú mláďa. Tieto slová si treba 
opakovať v srdci, odporučil pápež František.
   „Toto je úryvok plný nehy! Ako utešuje Pán? Prostredníctvom nehy. 
Ako napráva Pán? S nehou. Ako trestá Pán? S nehou.“ „Keď si zhre-
šil, predstav si sám seba v náručí Pána,“ vyzval pápež. „Pán spre-
vádza, Pán vedie svoj ľud, Pán aj napráva; povedal by som, že Pán 
trestá s nehou. Božia neha, Božie pohladenia. Boží postoj nie je to 
mentorský či diplomatický, ale vychádza z jeho vnútra, je to radosť, 
ktorú má, keď sa nejaký hriešnik priblíži. A radosť ho robí nežným.“
   Dnešný evanjeliový úryvok hovorí o pastierovi, ktorý má sto oviec, 
no jedna sa stratí. «Nenechá tých deväťdesiatdeväť na vrchoch a 
nepôjde hľadať tú, čo zablúdila? A keď sa mu ju podarí nájsť, [...] 
bude mať z nej väčšiu radosť ako z tých deväťdesiatich deviatich, čo 
nezablúdili».
   Toto je Pánova radosť zoči-voči hriešnikovi, zoči-voči nám, keď si 
necháme odpustiť, priblížime sa k nemu, aby nám odpustil“. Je to 
radosť, ktorá sa stáva nehou a táto neha nás utešuje“, skonštatoval 
pápež.

https://www.tkkbs.sk/view.php?cisloclanku=20191211018
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