Rímskokatolícka farnosť Nanebovzatia Panny Márie v Modre nad Cirochou

Stálo ti to za to?
Ježiš bol Bohom od počiatku spolu s Otcom i Duchom svätým. Bol kráľom neba
i zeme od stvorenia sveta, On nepotreboval zísť zo svojho trónu a prijať ľudskú
prirodzenosť, to ľudstvo potrebovalo Boha, aby sa ponížil.
Kráľ neba i zeme zostúpil zo svojho nebeského trónu, opustil večnú blaženosť,
aby pomohol človeku. Neviem, či si vieme predstaviť, ako to je, ak dáky, povedzme
veľmi „bohatý“ človek, ktorý si žije v blahobyte, zanechá život boháča, odíde z postu
dákeho vysokopostaveného politika alebo manažéra a pôjde bývať do
najchudobnejšej a najzaostalejšej dediny a tu si nájde takých, ktorí nemajú kde
bývať a čo jesť. On sa rozhodne pre život s týmito ľuďmi. Všetci, ktorí pozorujú toto
rozhodnutie bývalého bohatého človeka, ostávajú v nemom úžase a pýtajú sa:
„Blázon, prečo to urobil...?“
Panna Mária a sv. Jozef vedeli o tomto rozhodnutí Ježiša a môžeme
polemizovať, do akej miery sa sami dokázali stotožniť s tým, že majú pri sebe Kráľa
neba i zeme, ak sa o neho museli starať tak, ako sa musia starať všetci rodičia
o svoje dieťa, ak museli utekať do cudzej krajiny a stali sa z nich utečenci.
Je veľa otázok, ktoré môžeme položiť Ježišovi: „Stálo ti to za to?“ ale múdry
Boh vie, prečo robí rozhodnutia, ktoré sú pre ľudí nepochopiteľné a zarážajúce.
Študovaní teológovia píšu o tom zložité knihy, kňazi od ambón sa už 2000 rokov
pokúšajú svojimi slovami vyjadriť podstatu božského konania, ale málokto z nás
stráca svoj čas, aby sa nad tým zamyslel a snažil sa pochopiť božskosť rozhodnutia.
Nevyrástli sme na to, aby sme vedeli pochopiť obrovskú pokoru a lásku Boha,
ktorá spočívala v Jeho rozhodnutí, ponížiť sa.
Kresťania sú pozývaní k pokore a láske podľa vzoru svojho Pána.
Skúsme podľa príkladu Krista Kráľa prežiť odblesk podobnej pokory a lásky.
Vyskúšajme si to napríklad tak, že sa viac otvoríme a priblížime k ľuďom. Ak máme
dobré postavenie, tak sa občas skúsme zamestnať menejcennou prácou. Je
neuveriteľné pre mnohých, ak vidia také konanie, nechápu to a pýtajú sa: „Prečo to
robíš ty? Ale ty máš robiť iné...“, ľudia vedia, čo má robiť druhý.
Áno, aj Boh mal ostať na nebi, pravda, ale keby tam ostal, kde by sme boli?
Toto nie je ľudská ale Božia múdrosť.
Ježišove verejné pôsobenie sa končí odsúdením a potupnou smrťou. Kráľ
sveta na kríži?! Smutné, čo všetko ľudia dokážu.
Dávajme si pozor na to, aké je naše konanie.

PROGRAM
25.11.-1.12.
PONDELOK –
25.11.
Féria

Skúsme vniesť pokoru
do našej spoločnosti
17.00

UTOROK – 26.11.
Féria
STREDA – 27.11.
Féria

7.00

7.00

ŠTVRTOK – 28.11.
Féria

7.00

Za ZBP a dary
Ducha Svätého pre
Irenu a jej rodinu
č. 142
† Ružena Škurková
1. výročie smrti
† Štefan
† rod. Volovská
† rod. Piškaninová
č. 195
† rod. Balogová
č. 269

PIATOK – 29.11.
Féria

† Jozef
1. výročie smrti
č. 120
SOBOTA – 30.11.
† Stanislav Pavlišin
1. Dnes
bude pobožnosť
Svätého
Ondreja,
8.00o 14.00.
15. výročie smrti
2. V tomto
apoštola,
sviatoktýždni je prvý piatok v mesiaci. Sv.
spoveď v pondelok o 16.30, utorok o 6.30. č. 61
Nedeľa
– 1.12. chorých vo
8.00
Na po
úmysel
3. Návšteva
štvrtok
rannej sv.
PRVÁ
ADVENTNÁ
omši.
NEDEĽA
10.00
17.00

1. Dnes bude pobožnosť o 14.00.
2. Budúcu nedeľu bude pri sv. omšiach zbierka na
charitu.
3. Budúcu sobotu o 13.00 bude stretnutie
koledníkov Dobrej noviny namiesto stretiek.
4. Budúcu nedeľu bude na prvej sv. omši
požehnanie adventných vencov a sviec.
5. iec.

Rozpis čítaní Božieho slova

24.11.– Nedeľa Krista Kráľa
1. Jakub Sivčo, Zuzana Hančarová
2. Milada Milčová, Matej Piškanin
1.12.– 1.adventná nedeľa
1. Jozef Ontkoc, Emília Harmaňošová
1. Ľudmila Hančarová, Ondrej Milčo
8.12.– 2.adventná nedeľa
1. Viera Ontkocová, Zdena Gajdošová
2. Kristína Milčová, Diana Harmaňošová

PROGRAM
2.12.– 8.12.

Len kto sa dokáže
ponížiť, bude povýšený

Pondelok – 2.12.
Féria

17.00

Za † rod. Dzuňovej
a † rod. Sivčovej

Utorok – 3.12.
Sv. F. Xaverského,
kňaza, spomienka
Streda – 4.12.
Féria

7.00

† rod. Ontkocová

17.00

č. 231
† Mária Hančárová
† Andrej Hančár

Štvrtok – 5.12.
Féria

Piatok – 6.12.
Féria
Sv.Mikuláša, biskupa,
Prvý piatok
Sobota – 7.12.
Sv. Ambróza, biskupa
a učiteľa Cirkvi,
spomienka
NEDEĽA – 8.12.
DRUHÁ
ADVENTNÁ
NEDEĽA

7.00

† Veronika, Michal,
Ján
† Anna, Pavol,
Anna,
† Mária
č. 83

17.00

Na úmysel

8.00

† rod. Gajdošová
† rod. Harakaľová

8.00

Na úmysel

10.00

1. Dnes bude pobožnosť o 14.00.
2. V tomto týždni je prvý piatok v mesiaci. Sv.
spoveď v pondelok o 15.30, utorok o 6.30.
3. Návšteva chorých bude vo štvrtok po rannej
sv. omši.
omši.

V čase, keď Mesiáš prišiel na svet,
skutočne ho neočakávalo veľa ľudí.
Prišiel do svojho vlastného, a vlastní ho
neprijali. Veľa ľudí prespalo túto chvíľu,
ktorá bola najdôležitejšia v ich živote
a v živote celého sveta. Advent je
obdobím kedy nanovo očakávame
príchod Ježiša na svet. Snažme sa dobre
pripraviť na chvíľu slávnosti Vianoc,
máme na to štyri týždne.
Je to čas duchovnej prípravy a nádeje.
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Vychádza každú druhú nedeľu na základe požiadavky p. farára.
Texty pre Vás spracoval a upravil Ondrej. Text neprešiel jazykovou úpravou.

Fietch, Rakúsko, 1310
V r.1310
v dedinke
Sankt-Georgenberg-Fiecht
v údolí rieky Inn slávil istý kňaz svätú omšu v kostole
zasvätenom svätému mučeníkovi Jurajovi a svätému
apoštolovi Jakubovi. Po premenení vína sa ho zmocnili
pochybnosti o skutočnej prítomnosti Kristovej krvi pod
spôsobom vína. Víno sa okamžite premenilo na červenú
krv, ktorá začala v kalichu peniť a vylievať sa z neho.
Opát a ďalší mnísi, ktorí sa nachádzali na chóre, ako aj
početní pútnici prítomní na svätej omši, sa priblížili
k oltáru a videli, čo sa deje. Kňaz sa preľakol, nebol
schopný vypiť svätú krv, takže opát ju spolu s purifikatóriom, ktorým sa čistil kalich,
uložil do svätostánku na hlavnom oltári.
Potom, ako sa správa o tomto zázraku rozšírila, začali prichádzať početní
pútnici, aby si uctili svätú krv. Ich množstvo bolo také veľké, že v roku 1472 biskup
Georg von Brixen vyslal do opátstva dvoch farárov, aby fenomén zázraku lepšie
preskúmali. Na základe tohto preskúmania bola odporúčaná adorácia svätej krvi
a zázrak bol vyhlásený za autentický.
Str. 100

Radosť evanjelia na Slovensku II.

• K najčastejším problémom súčasnosti patrí migrácia. Svet
prežíva nové sťahovanie národov. Migranti prežívajú veľké
sociálne a ekonomické problémy a zároveň riešia otázku
svojej integrity.
• Slovensko spolu s krajinami V4 patrí medzi štáty, ktorým sa
vyčíta, že sú nesolidárne, lebo nechcú prijímať migrantov.
Dôvodov je viac, napríklad tieto štáty boli v minulosti skoro
vždy okupované. Ďalším negatívom pre tieto štáty je
skúsenosť s príslušníkmi rómskeho etnika, lebo ich integrácia
po storočiach spolunažívania ostáva ťažko riešiteľným problémom.
• Potreba prírodných zdrojov je čoraz vyššia ako ich regenerácia. Napriek
neprehľadnuteľným prejavom ekologickej krízy medzi ľuďmi a politikmi stále prevláda
ľahostajnosť. Z týchto postojov sa javí, akoby dejiny nemali svoj cieľ. Je tu viditeľná
nezodpovednosť za budúcnosť a budúce generácie.
• V súčasnom svete sa priepasť medzi chudobnými a bohatými naďalej zväčšuje. V Afrike
a na blízkom východe značne rastie počet
Všetky stvorené veci svedčia o Stvoriteľovej
obyvateľstva, vlády viacerých týchto krajín
dobrote a štedrosti. Slnko šíri svoje svetlo
nedokážu kompetentne spravovať svoje štáty
a oheň svoje teplo. Strom rozťahuje svoje
a často prepadávajú korupcii.
ruky, teda konáre, a dáva nám svoje ovocie.
• Aj v nových demokratických štátoch strednej
Voda, vzduch i celá príroda zvestujú
Európy čoraz viac obyvateľov prichádza
štedrosť Stvoriteľa. My, jeho živý obraz, ho
k presvedčeniu, že vo voľbách volia figúry,
však nereprezentujeme, ale zapierame
ktoré sa nestanú vykonávateľmi vôle občanov,
svojimi skutkami a svojim nemilosrdným
ale vôle mocných korporácií.
Str. 38-43
konaním, aj keď ho svojimi ústami zároveň
vyznávame.
Sv. Filip Neri

TREBA SI TO SKÚSIŤ!
Slovensko má novú kauzu, ktorá „prerušila“ na čas politické divadlo,
ktorého scenár napísal nejaký pán Marián K.. Teraz spoločenskú klímu narušili
vyjadrenia duchovného otca M. Kuffu.
Nebudem skúmať jeho postoje a stanoviská biskupov, ale chcem upútať
pozornosť na život tohto kňaza, ale i na postoje mnohých iných ľudí, ktorí
skoro ráno vstávajú, aby sa namáhali a neskoro večer si líhajú, aby čím viac
stihli.
Neviem, či ste postrehli, keď pred niekoľkými dňami na Trnavskej novéne
sa práve d.o. Kuffa okrem iného vyjadril: „Dnes zrána som betónoval...“
a večer kázal pre celé Slovensko, aby sa aj ubránil a presvedčil národ, že
svojím správaním nechce spôsobiť niekomu škodu, naopak, chce otvoriť oči
tým, ktorí sú zaslepení tzv. kresťanským liberalizmom.
Treba si to skúsiť, čo to je každé ráno skoro vstávať a robiť, tvrdo
pracovať deň čo deň, mať v hlave starosti o niekoľko desiatok delikventov,
alkoholikov, narkomanov, prostitútok, postihnutých, opustených, vyhodených.
Táto spoločnosť, ktorá sa korunuje za sociálne spravodlivú, to nedokázala
a postavila týchto ľudí mimo. On týchto ľudí prijal a každý deň musí myslieť,
organizovať, dávať príklad, kázať, napomínať, kŕmiť... Treba si to skúsiť!
Všetkým tým, ktorí radi súdia a odsudzujú, ktorí vedia, kto kedy má čo
povedať a nepovedal....kto kedy mal čosi urobiť, ale neurobil, tým všetkým
patrí: „Treba si to skúsiť!“
Zdroj, Dynamickí katolíci str. 62 -63

