Rímskokatolícka farnosť Nanebovzatia Panny Márie v Modre nad Cirochou

Zdeformovaná viera...
❖ Ak Vaša spravodlivosť nebude väčšia ako spravodlivosť farizejov
a zákonníkov, nevojdete do nebeského kráľovstva. Farizeji a zákonníci

boli znalci zákona a náboženstva, ale Bohu to nestačilo. On chcel a
chce, aby sme poznali aj my Verím v Boha, Desatoro, Šesť hlavných
právd, postoj cirkvi voči iným náboženstvám... Ale Boh chce, aby sme
učenie Cirkvi uplatňovali a žili. Nestačí vedieť, je potrebné sa tak
správať.

❖ Kto zabije druhého, má ísť pred súd, ale pred súd má ísť každý kto
nadáva a ubližuje svojmu blížnemu. Ježiš žiada súd a odsúdenie pre

každého, kto nadáva a ubližuje slovami a skutkami svojmu príbuznému,
susedovi, spolupracovníkovi.
❖ Pred súd pôjde každý, kto sa na svojho brata hnevá, hovorí Ježiš. Ježiš
nechce hnevy medzi veriacimi, medzi ľuďmi. Kto zapríčiní hnev, ma to
dať aj do poriadku, napraviť príčinu a dôvod hnevu. Mnohí veriaci sa
dlhoročne hnevajú. Namiesto toho, aby sa ospravedlnili za svoje
konanie, hľadajú chyby u druhých. Mnohé spovede aj tak vyzerajú, že
hnevníci prichádzajú vyznať hriechy druhých nie svoje. Tvrdia, že to ten
druhý sa musí napraviť, ale oni nechcú odpustiť.
❖ Kto prepustí manželku, manžela, smilní. Koľko „prepustených“ žien
a mužov žije v našom okolí? Zvykli sme si na tento hriech? Prijali sme
tento hriech za ľahké previnenie? Ako môže byť rozbíjanie a rozpady
manželstiev a rodín ľahkým hriechom? Ovládame svoje konanie? Čo
robíme preto, aby sme napravili spáchaný hriech? Sme dosť silní
a dokážeme odpúšťať?
❖ Nebudeš krivo prisahať, ale vaše „áno“, nech je „áno“ a „nie“ nech je
„nie“. Možno nám v tejto dobe chýba, aby sme vážili slová, ktoré

vyslovujeme, aby tie slová boli v súlade s overenou pravdou, nie s tým,
čo „niekto“ povedal. Skrývame sa za iných, dokážeme šíriť bludy, keď
nás odhalia, prisaháme, že to iní a my nič. Kresťan si za svojím slovom
stojí a vie obhájiť pravdu a spravodlivých a to bez prísahy.

PROGRAM
17.2.-23.2.
Pondelok – 17.2.
Féria

Utorok – 18.2.
Féria

17.00

7.00

Streda – 19.2.
Féria

17.00

Štvrtok – 20.2.
Féria

7.00

† Štefan
15. výročie smrti
č. 19
Za ZBP Ondrej,
Vladimír a ich
rodiny
† Ján, Valéria
† Jozef, Margita

Sobota – 22.2.
Katedra svätého
Petra, apoštola,
sviatok
Nedeľa – 23.2.
7. NEDEĽA
V CEZROČNOM
OBDOBÍ

Pondelok – 24.2.
Féria
Utorok – 25.2.
Féria
Streda – 26.2.
POPOLCOVÁ
STREDA
Štvrtok – 27.2.
Féria

Buď náročný na seba,
menej na druhých
17.00

Za ZBP Miroslava
40 rokov života

7.00

† Anna Harvanová

7.00

č. 261
† Jozef a rodičia
z oboch strán
č. 120

17.00
7.00

† Ján, Barbora
č. 46

Piatok – 21.2.
Féria

PROGRAM
24.2.–1.3.

Obetuj sa a nežiadaj za
to obety druhých

17.00

† Ján Rajňák

Piatok – 28.2.
Féria

17.00

8.00

† Jozef

Sobota – 29.2.
Féria

8.00

Za ZBP pre
Mareka a jeho
rodinu
č. 281
† Michal Ontkoc

Za ZBP rod.
Tižáková
č. 139

8.00

Na úmysel

Nedeľa – 1.3.
PRVÁ PÔSTNA
NEDEĽA

8.00

Za ZBP pre
Ľudmilu

10.00
10.00

1. Dnes bude pobožnosť o 14.00.

† Bože, Stvoriteľ a Vykupiteľ všetkých
veriacich. Ty si povedal, že svätá a spasiteľná
je myšlienka modliť sa za zomrelých, aby boli
zbavení svojich hriechov. Vyslyš milostivo
naše vrúcne modlitby za našich príbuzných,

Jozef a Paulína
ktorí už z tohto sveta odišli. Oni verili a dúfali
v Teba. Daj, aby boli oslobodení od všetkých
trestov a stali sa účastní nebeských radostí.
Skrze Krista, nášho Pána. AMEN.

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.

1.

Dnes bude pobožnosť o 14.00.
2. V stredu 26.2. je popolcová streda. V stredu je pôst
a zdržiavanie sa mäsitého pokrmu. Je to deň pokánia
v celej Cirkvi.
3. Budúcu nedeľu bude pri sv. omšiach zbierka na
charitu.
4. Pobožnosť krížovej cesty bude vždy v piatok o 17.00
a v nedeľu o 14.00.
5. V pondelok budeme mať zmiernu poklonu. Ráno o 8.00
bude vyložená Najsvätejšia Sviatosť k poklone do 16.30.

Rozpis čítaní Božieho slova
16.2.– 6. nedeľa cez rok
1. Zuzana Hančarová, Jakub Sivčo
2. Ondrej Milčo, Ľudmila Hančarová
23.2.– 7. nedeľa cez rok
1. Emilia Harmaňošová, Jozef Ontkoc
2. Juliana Milčová, Denis Bednár
1.3.– 1. pôstna nedeľa
1. Diana Harmaňošová, Kristína Milčová
2. Jana Simčová, Viera Ontkocová

Liége, Belgicko, 1374
Svätá Juliana z Liége sestra v kláštore Mont
Cornillon, bola tou, ktorá dala podnet k ustanoveniu
sviatku na úctu Božieho tela. Už od veku dospievania
mala svätica tajomné videnia ohľadom ustanovenia
sviatku na úctu Najsvätejšej sviatosti oltárnej. Stávalo
sa jej, že videla mesačný spln, ktorý vykazoval na
povrchu istú prasklinu. Pán jej následne vyjavil, že
mesiac predstavoval Cirkev tej doby a prasklina je
vyjadrením chýbajúceho sviatku počas liturgického
roka, ktorý by bol zasvätený Najsvätejšiemu telu
a krvi nášho Pána Ježiša Krista.
Svätá Juliana rozprávala o týchto videniach
cirkevným autoritám až po roku 1230. V roku 1246 Roberto z Thourotte, biskup
z Liége, na Synode 1246 rozhodol o ustanovení sviatku na úctu Najsvätejšej
oltárnej sviatosti vo svojej diecéze. Po prvýkrát sa slávil 5. Júna 1249. Kladný
postoj jedného z najlepších teológov tej doby kňaza Jacquesa Pantaleóna
(neskoršieho pápeža Urbana IV.) bol rozhodujúcim pre ustanovenie sviatku
Božieho tela.
str. 114-115
BIBLICKÉ OKIENKO – Prísahy

➢ Prísahy boli v SZ slávnostným aktom, pri ktorom
prisahajúci zvolával na sebe prekliatie pre prípad, ak by
jeho výrok nebol pravdivý alebo ak by nebol dodržaný
sľub.
➢ Aby prisahajúci potvrdil záväzok dodržať svoje slovo,
dovolával sa svedectva dákej vyššej bytosti alebo
predmetu, ktorý zastupoval božstvo alebo s ktorým
božstvo dákym spôsobom súviselo.
➢ Podľa ustanovení Zákona mohli židia prisahať len
v mene Boha. Židia mali zakázané dovolávať sa iných
božstiev.
➢ Bežné formuly pri prísahe boli: „Boh je svedok, medzi
mnou a tebou“, „Toto nech mi urobí Boh a toto nech mi
pridá...“, s tým bolo vyslovené, akým spôsobom má
postihnúť Boh krvoprísažníka, ak neprisahal pravdivo.
➢ Mnohí prisahali na Boha a iní na dákeho človeka, na
kráľa a podobne.
➢ S prísahou boli spájané aj gestá, ako napríklad ruka
pozdvihnutá k nebu, inokedy stačilo podanie ruky tomu,
komu sa prisahalo. Inokedy bolo pri prísahe zabité
a rozpoltené zviera a prisahajúci prechádzal medzi
rozpolteným zvieraťom.
➢ SZ ani Talmud nepoznajú prísahu svedkov pred súdom.
➢ Zákon prísne zakazoval krivú prísahu, ale trest
prenechal na Boha.
Zdroj: A. Novotný, Biblický slovník, str.753 - 754

Ježiš nechce, aby sme
prisahali, ale aby sme sa
namáhali a poznali
PRAVDU,
aby sme hovorili
PRAVDU.
Kto je úprimný
ten váži svoje slová.

DÁVAŤ DEŤOM POCIT BEZPEČIA
❖ V období dospievania je správanie otca, matky, ktorí bojujú za správne hodnoty
svojimi postojmi svedectvom pre ich deti, že ani ony sa nesmú vzdávať. Musia
zápasiť a bojovať.
❖ Otcova a matkina každodenná pokora v boji so životnými ťažkosťami je pre deti
príkladom životnej odvahy.
❖ Aj v živote detí sa môžu ťažké chvíle stať príležitosťou, aby sa učili životnej
statočnosti a dokázali čeliť protivenstvám osudu.
❖ V takýchto chvíľach by mal otec stáť po boku svojho syna, matka po boku svojej
dcéry, aby ich podporovali v ich ťažkých zápasoch.
❖ Rodičia svojimi správnymi postojmi pomáhajú deťom, aby sa stávali
samostatnejšími, slobodnejšími a zodpovednejšími, ale aby aj oni mohli byť
v budúcnosti oporou pre iných, zvlášť slabších ľudí.
❖ Hoci deti prirodzene vyhľadávajú rovesníkov, aby si s nimi budovali priateľské
putá, súperili a preverovali svoje sily, najbezpečnejšie sa cítia v rodičovskom
dome.
❖ V období dospievania a mladosti, až kým si mladý človek nezaloží vlastnú
rodinu, rodičovský dom ostáva útočiskom, kde sa cíti najlepšie.
❖ Doma si najlepšie oddýchne, naberá sily a lieči si rôzne rany, ktoré v živote
dostáva.
Zdroj J. Augustyn, SJ, Podaj mi ruku otecko, str. 40-42

Dynamickí katolíci
Postavenie dnešnej Cirkvi nie je také, aké to bolo v minulosti. Veriaci, naši prastarí
rodičia boli spätí s pôdou a ich denná náplň spočívala v prácach na pôde, na roli
a prácach spojených s domácimi zvieratami. Do kostola sa chodilo v nedeľu, vo sviatky,
na odpusty do okolitých miest a dedín.
V minulosti boli späté s pôdou a poľnohospodárstvom
celé rodiny a celé generácie. Dnes je situácia iná, preto aj
postavenie Cirkvi má byť iné. Ak si niekto myslí, že poslanie
kňaza dnes je len o odslúžení omše, pobožnosti a vyslúžení
základných sviatosti, tak je na veľkom omyle.
Veriaci túžia, aby ich kňazi, zástupcovia Cirkvi, oslovili
v ich jedinečnej situácii, aby sa s nimi rozprávali o ich
obavách a nádejach, o ich práci, pokušeniach a závislostiach,
o prázdnote, ktorú občas osamote cítia, o ich finančnej
situácii, o deťoch a každej stránke ich života.
Zapojiť ľudí do života Cirkvi, do spoločenstva Cirkvi, to
znamená predviesť im, ako evanjelium môže premeniť ich
osud. Beriem to za oprávnenú výčitku, ak na stránkach tejto
knihy čítame tieto slová: „Ako Cirkev sme neuspeli v úlohe
kázať svojim súčasníkom, ako Ježiš, sviatosti, evanjelium, Eucharistia a katolícka
spiritualita vo všeobecnosti môžu uľahčiť ich trápenie, vniesť integritu do ich života a dať
zmysel a cieľ ich jestvovania.“ Možno sú to zložité slová, ale hovoria pravdivo o tom, na
čo sa pozabudlo a v čom si Cirkev nesplnila a neplní svoje postavenie a poslanie v tejto
dobe.
Str. 69

