Rímskokatolícka farnosť Nanebovzatia Panny Márie v Modre nad Cirochou

Nečakaj na zázrak, urob zázrak
Zdá sa, že na Vianoce čakáme zázrak. Malé deti sa tešia, že im Ježiško donesie
ich vysnívanú hračku. Staršie deti majú už drahšie predstavy, ktoré sú spájané
s novým mobilom alebo výkonným počítačom. Manželka čaká, že jej manžel kúpi pekný
prsteň, či náušnice, ktoré mu „nenápadne“ ukázala vo výklade obchodu. Manžel
očakáva, že pod Vianočným stromčekom si nájde vysnívané náradie.
Na Vianoce čakáme na zázrak, čakáme na to, že sa nám naplnia naše sny. Skoro
všetci na niečo čakáme, málo je takých, ktorí nečakajú, ale ktorí sa pri Vianociach
rozdajú. Tí, ktorí chystáte doma viete, že za všetkým je množstvo práce a času.
Pripraviť takéto Vianoce je pre tých, ktorí to robíme náš malý zázrak. Nech je to všetko
na Božiu Slávu.
Ľudia sa vždy delili na aktívnych a pasívnych. V čase Ježišovho narodenia boli
týmito „aktivistami“ pastieri, ktorí na pokyn anjela odchádzajú sa pokloniť narodenému
Kráľovi neba i zeme. Ďalší aktívni boli mudrci, mágovia, ktorých nová žiarivá hviezda
pritiahla do cudzieho sveta.
Predpokladám, že nám sa cez Vianoce nezjavili žiadni anjeli, ani žiadna hviezda.
Nedialo sa nič mimoriadne. Ale to my sme tí, ktorí sme mohli urobiť tieto Vianoce niečo
pre druhých. Nehovorím, že sme mohli niečo kúpiť, ale urobiť. Je pravda, že je
jednoduchšie ísť do obchodu a kúpiť niečo, dáky dar. No ťažšie je dať blízkym taký
dar, ktorí ich urobí šťastnými.
Je tu chvíľa spýtať sa, aký dar, aký zázrak čakali naši blízki, naše okolie od nás
pred Vianocami a či sa ho aj od nás dočkali? Čo čaká blízka rodina od napätých
vzťahov, ktoré vládnu medzi manželmi, ktorých manželstvo visí „na vlásku“, je pred
rozpadom? Či v takej rodine chce niekto hľadať dary pod stromčekom? NIE. Tu
jediným darom pre všetkých je udobrenie a odpustenie manželov. Áno, je to zázrak ak
sa to podarí, ale ľudia dokážu robiť zázraky, ak sa im chce.
Čo čakajú rodičia od syna, či dcéry, ktorý je stále na mobile, na počítači? Nič, len
to, aby ich deti premohli túto závislosť. Dnes je veľká časť populácie závislá. Sú deti,
ktoré hodiny dokážu tráviť na sieťach a 5 minút nie sú schopní rozprávať s rodičmi,
príde im to trápne a dlhé. Či to nie je zázrak, ak to deti pochopia a vzdajú sa závislosti
a začnú prirodzene komunikovať s rodičmi a s okolím?
Koľko ľudí žije v susedských sporoch a koľko z nich pripravilo pekné Vianoce
svojím hnevníkom? Aj spoveď bola, aj prijímanie a kde ostalo odpustenie? Kde je
pokora a snaha naprávať veci? Či nie toto mal byť dar pre Ježiša? Či ešte nedozrel čas
na zázrak?

PROGRAM
6.1.-12.1.
PONDELOK – 6.1.
ZJAVENIE PÁNA
TROCH KRÁĽOV

Dajme okoliu nádej na
krajší život
8.00

10.00
UTOROK – 7.1.
Féria
STREDA – 8.1.
Féria

7.00

17.00

Za ZBP a dary
Ducha Svätého pre
Viktóriu 18 r.života
č. 317
† Jolana, Peter,
Pavol, Anna

Za ZBP
a poďakovanie
Ján Ihnát
80 rokov života

Pondelok – 13.1.
Féria
Utorok – 14.1.
Féria

Najväčší zázrak premena človeka
17.00

† Margita
5. výročie smrti

7.00

† rod. Bubnášová
č. 257

Streda – 15.1
Féria

17.00

† Ján

Štvrtok – 16.1.
Féria

7.00

† Jozef

č. 282

č. 77
ŠTVRTOK – 9.1.
Féria

PROGRAM
13.1.–19.1.

7.00

† Anna, Jozef
20. výročie smrti
č. 180

PIATOK – 10.1.
Féria

17.00

Za ZBP Anna

SOBOTA – 11.1.
Féria

8.00

Nedeľa – 12.1.
KRST KRISTA
PÁNA, sviatok

8.00

č. 196
† Anna
1. výročie smrti
Na úmysel

Piatok – 17.1.
SVÄTÉHO
ANTONA, opáta,
spomienka
Sobota – 18.1.
Féria
NEDEĽA – 19.1.
DRUHÁ NEDEĽA
CEZ ROK

17.00

č.81
Za ZBP pre rod.
Volovskú
č. 42
† Helena Žinčáková

8.00

8.00

Za ZBP Ján a jeho
rodina
70 r. života

10.00

10.00

1. Dnes bude pobožnosť o 14.00.
2. V pondelok 6.1. je slávnosť Zjavenie Pána –
Troch kráľov. Pripomínam, že je to prikázaný
sviatok. Pri prvej sv. omši bude požehnanie
trojkráľovej vody.

Rozpis čítaní Božieho slova
6.1.– Zjavenie Pána
1. Jakub Sivčo, Zuzana Hančárová
2. Milada Milčová, Matej Piškanin
12.1.– Krst Krista Pána
1. Ľudmila Hančárová, Ondrej Milčo
2. Denis Bednár, Juliana Milčová
19.1.– 2 nedeľa cez rok
1. Jozef Ontkoc, Emília Harmaňošová
2. Kristína Milčová, Diana Harmaňošová

1.

Dnes bude pobožnosť o 14.00.
2. Od 18.1. do 25.1. je týždeň modlitieb za jednotu
kresťanov.

Ak sa budeme modliť za jednotu kresťanov
vo svete, tak sa pomodlíme, aj za to, aby
sme dokázali byť
jednotní vo farnosti.
Prosme Boha, aby nám dal milosti pokory
a prijatia druhých ľudí.
Aby sme nežili len pre ten svoj názor, pre
to svoje dobro, ale aby sme sa naučili
dávať na prvé miesto potreby
a požiadavky druhých.
„Pane, daj, nech sa stane tvoja, nie moja
vôľa. 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.

Brúgg, Belgicko, 1203
Najstaršie záznamy o svätej krvi z Brúgg
pochádzajú
z roku
1256.
Svätá
krv
bola
pravdepodobne časťou relikvií o utrpení Krista, ktoré
sa uchovávali v panovníckom múzeu Bucoleon
v Konštantínopole. V roku 1203 bol Konštantínopol
dobytý križiakmi. Balduin IX., pranovník Flámska,
potom, ako bol korunovaný za nového vládcu, poslal
relikviu predrahej krvi do svojho kraja do Brúgg.
Nedávno boli vykonané skúmania krištáľovej
fľaše, ktorá obsahuje svätú krv. Jej pôvod je
umiestňovaný do oblasti Konštantínopola. Aj keď sa
v Biblií nikde explicitne nepíše, že by bola Kristova krv uchovávaná, v jednom
z apokryfných evanjelií sa píše, že Jozef z Arimatey uchoval niekoľko kvapiek
Ježišovej krvi. Podľa starobylej tradície gróf Diederik van den Elzas priniesol
nádobku s Kristovou krvou z Jeruzalema do Brúgg počas druhej križiackej
výpravy. Nedávne výskumy však dokázali, že relikvia sa do Brúgg dostala
neskôr, pravdepodobne okolo roku 1250 z Konštantínopola.
Každý rok sa koná veľká medzinárodná procesia po uliciach mesta v deň
Nanebovstúpenia Pána. Jej pôvod je práve v tradícií adorácie relikvie. Obyvatelia
Brúgg sa obliekajú do historických kostýmov a hrajú predstavenia na biblické
motívy. Zároveň si pripomínajú príchod flámskeho grófa, ktorý priniesol svätú
relikviu.
str. 104

Dynamickí katolíci
Čo oslavujeme? Koho oslavujeme? Človek sa snaží
pripodobniť sa tomu, čo oslavuje.
Ak vojdeme do izieb väčšiny našej dospievajúcej mládeže
a poobzeráme sa, čo vidíme vystavené na obdiv? Plagáty
hudobných idolov a filmových hviezd, ktorých život zväčša
nestojí za to, aby ho niekto napodobňoval; časopisy plné
článkov, ktoré zľahka, alebo nie až tak zľahka podkopávajú
ľudskú dôstojnosť a hodnoty našej viery; iPaddy a cédečka
s hudbou, ktorej texty definujú lásku ako niečo sebecké
a zmyselné; videohry, ktoré sú zväčša preplnené násilím,
odosobňujú človeka a potláčajú tvorivosť, ktorá má osobitné
miesto pri vytyčovaní jedinečnej cesty jednotlivca k Bohu.
Ak naše deti vedia o mladučkých popových idoloch viac ako o Ježišovi Kristovi, nie
je vari namieste, aby sme sa zamysleli nad miestom a dôležitosťou viery v našom
vlastnom živote? Je čas, aby sem prišli s novými prístupmi a dynamickými metódami
sprostredkovania viery ľuďom každého veku, ale osobitne mladým.
Na problémy 21. Storočia príliš často nasadzujeme riešenia 19.storočia.
Teraz nastal čas preskúmať nové spôsoby, ako odovzdávať evanjelium, ako
oslavovať našu vieru životom, ktorý zaujme a vzbudí zvedavosť v srdciach a mysliach
ľudí. Str. 66-67

VIANOCE a to okolo toho...II.
Raz sa v čase Adventu traja študenti vysokej školy vybrali na spoločenský
večierok, ktorý organizovala ich univerzita. Váhali, či tam majú ísť, či nie, lebo boli
veriaci a pochádzali z dediny, kde ich učili, že cez Advent sa nezabáva. No ich
dedina bola „ďaleko“, tak na ten večierok šli a zabávali sa. Po večierku všetci traja
šli na spoveď k Jezuitom. Prvý študent šiel do spovednice a vyznal sa, že bol
v Advente sa zabávať. Kňaz mu vysvetlil, že „Toto nie je hriech“, zabávať sa
v Advente. Je to len predsudok z minulosti, ale „Advent je radostné očakávanie
príchodu Krista na svet“, tak aj príprava má byť radostná. Zdržiavanie sa zábav je
v Cirkvi určené na pôstne obdobie, nie na Advent. Po prvom študentovi šiel sa
spovedať druhý, ten bol rýchlo von zo spovednice a po ňom nasledovala ešte tretia
študentka, ktorá sa tiež chcela vyznať z tohto hriechu a bola do minúty von zo
spovednej miestnosti, lebo zrejme spovedajúci kňaz to začal považovať za
nevhodný žart, ak sa traja za sebou vyznávali z niečoho, čo hriechom nie je.
Ak je Advent časom radosti, tak Vianoce vytvárajú podstatne väčší priestor na
radosť, na šťastie, na zábavu a uprostred toho všetkého má svoje miesto Boh.
Vianoce začínajú polnočnou sv. omšou a pokračujú Vianočnou oktávou. Počas
ôsmich dní si pripomíname udalosti, ktoré slávime na Narodenie Pána. Akoby to
bol ten istý deň osemkrát za sebou. Cieľom tohto úkonu bolo zo strany Cirkvi dať
aj ostatným siedmim dňom hodnotu prvého Vianočného dňa, hoci majú tieto ostatné
dni špeciálne liturgické prívlastky.

BIBLICKÉ OKIENKO – Betlehemská hviezda

➢ Bola to úplne novoobjavená hviezda. V Mt 2,7 sa
hovorí: „Vtedy Herodes potajomky zavolal mudrcov
a dôkladne sa ich vypytoval, kedy sa im zjavila
hviezda.“
➢ Pomaly išla po oblohe na pozadí ostatných hviezd.
Mudrci najprv „videli jeho hviezdu na východe“,
potom prišli do Jeruzalema, odkiaľ ich Herodes poslal
do Betlehema, potom pokračovali v ceste a hviezda,
ktorú videli na východe, išla pred nimi.“
➢ Keďže Betlehem je takmer rovno na juh od
Jeruzalema, hviezda sa musela pohybovať oblohou
pomaly z východu na juh v čase, ktorý mudrci
potrebovali na cestu zo svojej krajiny (Arábia,
Mezopotámia alebo Perzia) do Jeruzalema,
pravdepodobne jeden alebo dva mesiace.
➢ Je tu jeden a jediný astronomický objekt, ktorý spĺňa
vyššie uvedené kritéria a ktorý spadá do tohto
obdobia. Išlo pravdepodobne o novú kométu.
➢ Číňania pozorne sledovali kométy a iné zaujímavé
hviezdy. Podľa starých čínskych záznamov bolo možné
v roku 5 po Kr. pozorovať viac ako 70 dní nápadnú
kométu s dlhým chvostom, ktorá sa objavila podľa ich
tvrdení ale aj podľa apoštola Matúša na východe.
Zdroj: C. Humphreys, Ilustrovaná príručka k biblií, str.553

Táto
kométa
priviedla
pohanov, neveriacich ľudí
k Ježišovi. Títo mudrci sa
vybrali po ceste za Ježišom,
zodrali nie jedny topánky, aby
ho našli, pozdravili, aby mu
uverili. Ak chceme aj my
objaviť Ježiša, potrebujeme
nájsť našu hviezdu, ktorá nás
k nemu privedie.

