Rímskokatolícka farnosť Nanebovzatia Panny Márie v Modre nad Cirochou

Divný Ján
Ján bol divný, označovali ho „divotvorcom“, lebo kričal slová pravdy voči
náboženským i svetským predstaveným. Dnes tomu hovoríme, že si nedával
„servítku“ pred ústa a vykričal ľuďom podstatné zlo ich života: „Že vodu kážu a víno
pijú“, teda že sami nerobia to, čo majú a ich správanie je ďaleko od Božích zásad.
Každý človek tejto doby, ktorý vykričí mocným, predstaveným, politikom,
boháčom, lekárom, právnikom, majiteľom firiem, nespratníkom v autobuse, či vlaku,
kto týmto vykričí pravdu, ten je divný. Nie je divný predstavený, ktorý nekoná
spravodlivo voči podriadeným, nie je divný politik, ktorý zvláštne rýchlo zbohatol,
nie je divný boháč, ktorý pracovníkom platí minimálnu mzdu a na účte „suší“
milióny, nie je divný lekár, ktorý predpisuje rovnaké lieky každému druhému, lebo
má za to prisľúbenú a zaplatenú dovolenku, nie je divný sudca, ktorý pošle do
väzenia nevinného človeka, nie je divný drzý a vulgárny chalan vo vlaku...divný je
ten, kto na to upozorní, kto sa ozve, ten je divný a ten väčšinou si odnesie aj
následky toho, že sa ozval.
Treba sa spýtať, kde sme to dopracovali? Ako je možné, že aj dnes sa ľudia
boja ozvať a povedať tým, ktorí nerobia ako treba, že konajú zlé?
Mnohí sa boja, lebo ozveš sa a budeš musieť znášať následky. Aj ty sa bojíš?
Ale Ján Krstiteľ sa nebál a ty sa tiež hlásiš k Jánovi, k jeho učeniu, ale nie k jeho
odvahe, tak? Ak to tak robíš, tak si pokrytec!
Ján Krstiteľ vystúpil z davu tých, čo sa báli a vedel, že riskuje. Ale toto je
prejav viery. Vystúpiť z davu a riskovať, a to za cenu že stratíš prácu, že dajú na
teba neoprávnené trestné oznámenie, za cenu že ťa pred ostatnými pošpinia, že ťa
budú osočovať. Toto urobil Ján.
Ján Krstiteľ aj dnes zahanbuje mnohých vysoko postavených. Vidíme dnes
mnohé otvorené kauzy pekne vyobliekaných, bohatých, politikov, právnikov
zapojených do praktík mafie. Títo ľudia pre peniaze zapredali seba, ľudí i štát.
Ján Krstiteľ dnes zahanbuje aj mnohých z nás, ktorí v minulosti kradli a takto
zbohatli, zahanbuje takých, ktorí vyštudovali za úplatky, alebo za vstup do strany.
Ján Krstiteľ im dnes hovorí: „Hadie plemeno, kto vám ukázal, ako uniknúť
budúcemu hnevu?“ Lebo mnohí z týchto ľudí sa rýchlo prispôsobili dobe, prezliekli
kabáty a tvária sa, že sú deti „Abraháma“, teda rovnako veriaci, ako sú ostatní? No
nie je to tak!
Áno, Ján bol divný tak, ako je divný každý kto hovorí pravdu v každej dobe.

PROGRAM
9.12.-15.12.
PONDELOK – 9.12.
NEPOŠKVRNENÉ
POČATIE PANNY
MÁRIE, slávnosť
UTOROK – 10.12.
Féria
STREDA – 11.12.
Féria

Nebojme sa rozprávať
aj nepríjemnú pravdu.
7.00

17.00
7.00

17.00

ŠTVRTOK – 12.12.
Féria

7.00

PIATOK – 13.12.
Svätej Lucie, panny
a muč., spomienka

17.00

Za ZBP 60 rokov
života
Jozef a jeho rodina
č. 13
† Štefan Legemza
č. 96
Za ZBP, dary
Ducha sv.
a ochranu P.Márie
pre Máriu a jej
rodinu
č. 190
† Ľubica Miková

Za ZBP pre rod.
Mikovu, Mitrikovu
a Sulíkovu

SOBOTA – 14.12.
Za ZBP a dary
1. Dnes
pobožnosť
Svätého
Jánabude
z Kríža,
8.00o 14.00.
Ducha Svätého pre
2. aVučiteľa
tomto týždni je prvý piatok
v mesiaci. Sv.
kňaza
Andreja
Cirkvi,
spomienka
40 r. života
spoveď
v pondelok o 16.30, utorok
o 6.30. č. 191
Nedeľa
– 15.12. chorých vo
8.00
† Mária,
Ladislav
3. Návšteva
štvrtok
po rannej
sv.
TRETIA
omši.
ADVENTNÁ
10.00
NEDEĽA
1. Dnes bude pobožnosť o 14.00.
2. Budúci týždeň v stredu, piatok a sobotu sú
zimné kántrové dni. Obsahom zimných
kántrových dní je príchod Kristovho kráľovstva
do rodín, duchovná obnova rodín, pokoj
a spravodlivosť vo svete.

Rozpis čítaní Božieho slova
9.12.– Nepoškvrnené počatie p. Márie
2. Denis Bednár, Juliana Milčová
15.12.– 3.adventná nedeľa
1. Michaela Štofíková, Terezia Ontkocová
2. Zuzana Bončíková, Andrej Bončík
22.12.– 4.adventná nedeľa
1. Anna Hančárová, Zdena Gajdošová
2. Anna Hančárová ml., Stanislav Ontkoc

PROGRAM
16.12.–22.12.
Pondelok – 16.12.
Féria
Utorok – 17.12.
Féria

Chystáme darček aj pre
Ježiška?
17.00

† Ján Rajňák
† Štefan Sivčo

7.00
č. 192

Streda – 18.12.
Féria

17.00

† Sabína Vajdová

Štvrtok – 19.12.
Féria

7.00

† Cyril Piško
1. výročie smrti

Piatok – 20.12.
Féria

17.00

Sobota – 21.12.
Féria

8.00

NEDEĽA – 22.12.
ŠTVRTÁ
ADVENTNÁ
NEDEĽA

8.00

Za ZBP Zdenky
60 rokov života
č. 269
Za ZBP Ján a jeho
rodina
60 rokov života
č. 238
Na úmysel

10.00

1. Dnes bude pobožnosť o 14.00.

Nepoškvrnené počatie P. Márie:
Liturgická slávnosť Nepoškvrneného
počatia
prišla
v 9.
stor.
z Konštantínopolu
do
južného
Talianska. V Uhorsku, a teda aj u nás,
sa slávil tento sviatok roku 1193.
Roku 1476 ho pápež Sixtus IV.
nariadil pre celú rímsku Cirkev. Dňa 8.
decembra 1854 pápež Pius IX. vyhlásil
učenie o nepoškvrnenom počatí za
článok viery.

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.

SEEFELDU, Rakúsko, 1384
V mestečku Seefeld si Oswald Milser,
kastelán zo Scholossbergu, nárokoval počas
svätej omše na Zelený štvrtok 25.3.1384 prijatie
veľkej hostie, tak ako prijímal aj kňaz.
V okamihu, keď ju mal prijať, začala sa zem pod
ním triasť a Oswald mal pocit, akoby ho mala
pohltiť. Kňaz odtiahol hostiu od jeho úst.
Trasenie zeme okamžite skončilo a z hostie
začala striekať živá krv. Pri zázraku boli prítomní
viacerí svedkovia a onedlho sa správa o zázraku
rozšírila po celej krajine. S veľkou úctou prijal
túto udalosť aj samotný panovník Maximilián I.
Dnes je možné navštíviť Kostol svätého Oswalda, kde je vzácna relikvia –
poznačená krvou – vyložená. V kostole sa nachádzajú aj mnohé maľby,
ktoré zobrazujú zázrak.
Str. 102

Radosť evanjelia na Slovensku II.
• Po roku 1950 sa na Slovensku bežne tolerovalo tzv.
„odškodňovanie“. Ľudia, ktorým komunisti skonfiškovali
majetok,
sa
pokúšali
v štátnych
podnikoch
a na
poľnohospodárskych družstvách aspoň odškodniť malými
krádežami „zo spoločného“. Po roku 1989 sa tieto prehrešky
nikdy neanalyzovali, naopak naivita a neskúsenosť, ale aj
absencia vonkajšej autority viedli k bezbrehej korupcii
a obohacovaniu jednotlivcov na úkor druhých.
Pozn. Mnohí si ešte pamätajú na nepísané pravidlo, ktoré
platilo za socializmu „Kto nekradne, okráda druhých, či okráda svoju rodinu“. Určite
nebolo správne neoprávnené zobratie majetku po roku 1948 či aj neskôr zo strany štátu.
Bola to krádež na národe, do neba volajúci hriech. Ale jeden hriech bol príčinou mnohých
ďalších menších krádeží, keď jednotlivci kradli zo spoločného. Toto sa zakorenilo
v národe a dnes sa nestíhame čudovať, že kto sa dostane k moci má problém, aby bol
čestný, aby nekradol. Nečudujme sa. Dnes máme len to, čo sa tu roky vypestovalo. A je to
až tak zlé, že musíme prijať rozhodnutie
Boh stvoril človeka, aby miloval. K láske
mnohých: „Ja nemám koho voliť, lebo všetci
však nemožno nikoho nútiť. Človek musí
kradnú.“ Je pravda, že všetci nekradnú, ale je
byť slobodný, aby bol skutočne schopný
ťažké nájsť poctivých politikov, právnikov,
milovať. Ak existuje pravá sloboda, existuje
docentov, policajtov... poctivých ľudí.
vždy aj možnosť, že sa človek rozhodne od
• Svoju vinu na poprevratových zlyhaniach má aj
základu zle. Ľudia môžu zničiť dokonca
katolícka cirkev, keď postupne získavala späť
i samotnú slobodu.
aspoň časť odcudzeného majetku, ale dodatočne
neriešila otázky, ako má cirkev v slobodných
Zdroj: Docat, sociálna náuka pre mladých, str. 20
pomeroch svoj majetok spravovať.
Str. 44-45

Adventný čas
Napriek tomu, že média nám už dávno avizujú Vianoce, prežívame ešte stále
čas Adventu, čas očakávania. Tie štyri týždne sú pre kresťana časom prípravy na
narodenie nášho Spasiteľa. Ako sa pripravujeme?
Ako sa pripravuje pokrstený kresťan katolík na príchod svojho Pána na svet?
Mnohí nerozumejú otázke. Veď tak isto, ako minulý rok, zháňame darčeky pre
rodinu, stromček, výzdoby na stromček, na dom, pred Vianocami urobíme nákupy.
Vykonáme si spoveď, pristúpime k sv. prijímaniu. Ak nezaspíme, tak prídeme aj na
polnočnú sv. omšu. Potom navštívime príbuzných...pozrieme pekné rozprávky
v televízií.
A ako sa pripravíš na príchod svojho Pána Ty? Azda si myslíš, že ten Kráľ
neba i zeme, čo kvôli tebe prišiel na svet, ten chce vidieť aj tento rok to isté, čo
minulý? Napríklad to, že naháňaním darčekov si strávil desiatky hodín, ale do
kostola si zašiel len v nedeľu, že si zaspal na polnočnú omšu, že si sa nebol
poďakovať Bohu v kostole na konci roka za mnohé milosti, ktoré si dostal?
Na spoveď si šiel tam, kde spovedali rýchlo, ale po spovedi si prešiel pri
človeku, s ktorým sa roky nerozprávaš a znova si sa k nemu neozval. Potom ste aj
šli obaja na prijímanie, ešte šťastie, že on bol v druhom rade...
Advent je čas prípravy, ale aj čas nápravy. Či si myslíš, že narodený Boh chce
vidieť rovnakého hriešnika, akého videl pri svojom príchode pred rokom? Ešte
nedozrel čas, aby si Ty vykonal životnú zmenu? Aby si tento rok dal Ježišovi svoj
veľký dar? Možno bude v podobe odpustenia veľkých krívd, ktoré si Ty (alebo tvoji
predkovia) napáchal na svojich blízkych a známych.
Je čas prípravy. Priprav sám seba na stretnutie s Ježišom. Tento rok mu daj
Ty svoj veľký dar, daj mu svoj hriech, svoj hnev, svoju nenávisť a potom prídu tie
pravé Vianoce.

BIBLICKÉ OKIENKO – Ján Krstiteľ
➢ Ján pochádzal z kňazského rodu.
➢ Otec Zachariáš bol kňazom z triedy Abiášovej.
➢ Matka Alžbeta z dcér Aronových, bola
sesternicou Márie, Ježišovej Matky.
➢ Ján bol o pol roka starší ako Ježiš.
➢ Začal prorokovať v r. 26, predtým zotrval
určitý čas na púšti na západnej strane Mŕtveho
mora.
➢ Už jeho oblečenie pôsobilo na tých, čo za ním
prichádzali – plášť mal z ťavej srsti.
➢ Potravou mu boli kobylky a lesný med.
➢ Hoci nevykonal žiadny zázrak, jeho asketický
život pritiahol mnohých a viedol ich k zmene
života.
➢ Ohlasoval príchod Božieho kráľovstva a Boží
súd nad Jeruzalemom.
➢ Pred týmto súdom nezachráni príslušnosť
k Abrahámovmu národu, ale odvrátenie sa od
zlých ciest. Zdroj: A. Novotný, Biblický slovník, str. 272

Odkaz pre nás:

1. Nie je dôležité oblečenie,
ale správanie človeka.
2. Skúsme byť vzorom pre
svoje okolie, a začnime
hneď maličkosťami.

