0
0
0
0
0
Rímskokatolícka farnosť Nanebovzatia Panny Márie v Modre nad Cirochou 0
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Prorok Malachiáš v prvom čítaní tejto nedele hovorí, že prídu dní, keď „všetci
0
namyslenci a tí, čo páchajú neprávosť, budú ako plevy.
0

Prídu iné dní

Deň, ktorý prichádza ich spáli.“ Prorok takto odsudzuje
všetkých pyšných a namyslených, ktorí si o sebe myslia,
že sú viac ako ostatní. Dávajú to najavo svojím
správaním, nevedia pozdraviť, odzdraviť, nedokážu
komunikovať s ostatnými, ktorých považujú za
menejcenných ľudí.
V druhom čítaní píše apoštol Pavol Solúnčanom,
aby tí, ktorí nepracujú aby nedostali zadarmo jedlo, alebo
iné výhody. Biblia nie je naklonená lenivcom,
zneužívateľom systému, ktorí hľadajú spôsoby ako
nerobiť a žiť z dávok a práce druhých. Aj mnohí veriaci si
vyberajú politikov, ktorí im sľúbia niečo zadarmo. „Gratis
e morto“, zadarmo nič neexistuje. Ak niečo dostaneme od známeho, od spoločnosti, tak
sa naučme, že aj my máme známemu, spoločnosti to „zadarmo“ vrátiť. To je kresťanstvo.
Evanjelium hovorí, že niektorí ľudia obdivovali pekný chrám a Ježiš ich nadšenie
narušil a povedal, že prídu dni, keď táto nádhera bude zborená. Skúsme sa občas zastaviť
a porozmýšľať, čo bude po nás na mieste nášho chrámu o 100-200 rokov?

Začni žiť pre druhých,
nie len pre seba

Z jednoduchých učeníkov Majstra sa stávame
majstrami zložitosti, ktorí veľa argumentujú a málo
robia, ktorí hľadajú odpovede viac pred počítačom ako
pred krížom, skôr na internete ako v očiach bratov a
sestier. Stávame sa kresťanmi, ktorí komentujú,
diskutujú a predkladajú teórie, ale nepoznajú po mene
ani len jedného chudobného, celé mesiace nenavštívili
žiadneho chorého, nikdy nikoho nenakŕmili ani
nezaodeli, nikdy sa nepriatelili s niekým núdznym,
zabúdajúc, že „programom kresťana je srdce, ktoré vidí“
(Benedikt XVI., Deus caritas est, 31), hovoril pápež
Benedikt.

PROGRAM
14.11.-20.11.
Pondelok – 14.11.
Féria

Nezneužívam systém
a prácu druhých?
7.00

† Michal Hančar
č.188

Utorok – 15.11.
Féria
Streda – 16.11.
Féria
Štvrtok – 17.11.
Sv. Alžbety
Uhorskej,
rehoľníčky
Spomienka
Piatok – 18.11.
Féria
Sobota – 19.11.
Féria
NEDEĽA –20.11.
34. NEDEĽA CEZ
ROK
KRISTA KRÁĽA
NEBA I ZEME

7.00

17.00

8.00

8.00

† Igor Lisaník
1. výr. smrti

PROGRAM
21.11.-27.11.
Pondelok – 21.11.
Obetovanie
preblahoslavenej
P. Márie, Spomienka
Utorok – 22.11.
Sv. Cecílie,
panny a mučenice
Spomienka
Streda – 23.11.
Féria

Za ZBP Jána
50 rokov života

Štvrtok – 24.11.
Sv. Ondreja DungLaka, kňaza
a spol., Spomienka
Piatok – 25.11.
Féria

Na úmysel

† Jozef † Alžbeta
† Anna Harvanovi
č. 141

10.00

1. Dnes bude pobožnosť o 14,00 hod.

„Viem všetko o druhých“,
ale viem všetko aj o sebe?
† Mária
17.00
č. 304

7.00

7.00

Na úmysel

Za ZBP a ochranu
Panny Márie pre
Irenu a jej rodinu
č. 142

17.00

† Verona † Jozef
č. 51

Sobota –26.11.
Féria

8.00

† Ružena

NEDEĽA –27.11.
PRVÁ ADVENTNÁ
NEDEĽA

8.00

č. 33
Na úmysel

10.00

1. Dnes bude pobožnosť o 14.00 hod.

Vydáva: RKFÚ Modra n. C. pre vnútornú potrebu farnosti.
Vychádza každú druhú nedeľu na základe požiadavky p. farára.
Texty pre Vás spracoval a upravil Ondrej.
Text neprešiel jazykovou úpravou.

Vyhýbajme sa zlým veciam
Veľká časť dobrého života spočíva vo
vyhýbaní sa – každodenné pitie škodí zdraviu
i okoliu; drogy – človek stráca zmysel pre reálne
veci; chronický stres – kto žije v stresovom
prostredí (doma, v zamestnaní), skončí ako
neurologický pacient; hluk – nadávanie,
vykrikovanie – diablovo dielo; dlhy – prehnané
zadlžovanie je veľmi zlé, veľa ľudí nedokáže
odhadnúť svoje finančné schopnosti a potom
prichádzajú vážne životné problémy; kontakt
s večnými sťažovateľmi – obchádzajme takýchto
večne nespokojných; prehnané vlastné očakávania
– ľudia si nemôžu o sebe myslieť, že sú dobrí na všetky funkcie, profesie. Ak si to
myslia, tak je divné, že nechcú, aby ich namiesto zubára ošetroval internista a tiež
nebudú spokojní, ak by ich pri slepom čreve operoval očný lekár ☺. Máme neskutočné
vysoké požiadavky, ak ide o nás, len sme stratili súdnosť a zodpovednosť, ak ide
o dobro druhých. Ak chceme žiť pekný život, vyhýbajme sa závisti, nenávisti,
žiarlivosti a hnevu. Toto je rakovina, ktorá zožiera vnútro mnohých a ničí krásu ich
života.
Zdroj: Umenie dobrého života, 46-47

Verím v Boha – Mariánske dogmy

❖ Mária od okamihu svojho počatia bola slobodná od pohnútok hriešnej žiadostivosti.
❖ Mária vzhľadom na zvláštne privilégium Božej milosti bola počas svojho života slobodná od
osobných hriechov.
❖ Mária, vždy Panna.
- Panenské počatie – vtelenie Ježiša nie je výsledkom
manželského spolunažívania Márie a s Jozefom, ale je
účinkom duchovného úkonu Boha.
- Doživotné panenstvo – aj po narodení Ježiša nenažívala
Ježišova matka s nijakým mužom, ostala pannou.
❖ Mária podstúpila tuzemskú smrť – čo do prirodzenosti sa
Máriino smrteľné telo podrobilo všeobecnému zákonu smrti.
❖
Mária bola vzatá do neba spolu s telom a dušou –
Pápež Pius XII. 1.5. 1946 sa úradne spýtal všetkých
biskupov sveta, či môže definovať Máriino telesné
nanebovzatie za dogmu a či si túto definíciu spolu so svojím
klérom a ľudom prajú. Po súhlase episkopátu pápež dňa
1.11.1950 vyhlásil Apoštolskou konštitúciou: „Munificentissimus Deus“ ako Bohom zjavenú
dogmu: „Nepoškvrnená vždy Panna Božia Matka Mária, po ukončení svojho pozemského
života bola vzatá do nebeskej slávy spolu s telom a dušou.“
Zdroj: Poznaj a ver, str. 40-41

Nastav líce

Nastaviť líce, nech si druhí udrú, je také
kresťanské gesto. Sám Ježiš je nám kresťanom
v tom vzorom. On, nevinný, stál pred Veľradou,
pred Pilátom a okolitý dav udieral. Nechal sa zbiť.
Mnohí veriaci sa takto pokorne v rôznych
životných situáciách stavajú do pozície Ježiša:
- Kričí na teba niekto kričí, nech sa vykričí,
ty kričať nebudeš.
- Osočujú ťa, nadávajú na teba, nech si
nadávajú, ale ty osočovať nebudeš.
To je také kresťanské gesto. Nadávať, kričať
a osočovať, útočiť na druhého, to je od diabla. Nastaviť líce, to je od Boha.
Nech si udrú...ja im nastavím aj druhé líce.
Do akej pozície sa staviaš v živote? Si ten, ktorý si rád udrie? Alebo si ten,
ktorý nastavuje líce... nech si po ňom udierajú?
Ježiša udierali zo závisti, z nenávisti, z túžby zbaviť sa toho múdreho,
ktorý im narúšal ich zaužívaný spôsob života.
Ak udieraš, biješ, kopeš do druhých svojím jazykom ty, robíš to tak isto.
Kričíš, udieraš po líci, nadávaš, lebo chceš sa zbaviť pravdy, nechceš počuť
pravdu, nechceš počuť o svojich nedostatkoch. Je jednoduchšie urážať
druhého, ako si priznať svoju chybu.
Patríš medzi tých, čo si radi udrú po líci toho druhého?

Príbehy – ZNAMENIE

Jeden mladík sedel v autobuse a uprene sa pozeral
cez okno. Mal niečo vyše dvadsať rokov. Prisadla si
k nemu jedna žena. Mladík sa jej prihovoril: „Bol som
dva roky vo väzení. Dnes ráno ma prepustili a vraciam
sa domov.“ Slová sa z neho valili, keď rozprával, ako
rástol v chudobnej, ale čestnej rodine a ako jeho
kriminálna činnosť spôsobila jeho najbližším hanbu
a bolesť. Počas týchto dvoch rokov o nej nemal nijakú
správu. Rodičia boli príliš chudobní, aby sa vydali na
cestu za ním do väzenia, ani nevedeli písať. A on im
prestal písať, lebo nedostával odpovede. Tri týždne
pred prepustením sa posledný raz pokúsil zúfalo nadviazať kontakt s otcom i matkou.
Ľutoval, že ich sklamal a prosil ich o odpustenie. Aby vec zjednodušil, tak ich
požiadal, aby mu dali znamenie, ktoré by bolo vidieť z autobusu. Ak mu odpustili
a chceli by ho prijať znovu do domu, mali na starú jabloň v záhrade priviazať bielu
stuhu. Keby tam to znamenie nebolo, ostal by v autobuse, opustil by mesto a navždy
by odišiel z ich života.
Keď sa autobus približoval k jeho ulici, mladík bol stále nervóznejší, až sa bál
pozerať oknom, lebo si bol istý, že tam žiadna stuha nebude. Keď si žena vypočula
jeho príbeh, požiadala ho, aby sa vymenil a ona bude pozerať cez okno. Autobus
prešiel popri niekoľkých domoch a žena zrazu zbadala strom. Jemne sa dotkla
mladíkovho pleca, zadržala slzy a zašepkala: „Pozri sa, pozri, na strome je plno stúh.“
Zdroj: Príbehy pre potešenie duše, str.66-67

