Rímskokatolícka farnosť Nanebovzatia Panny Márie v Modre nad Cirochou

Začína nový liturgický rok C
Kresťanom začína nový liturgický rok po
Nedeli Krista Kráľa a to prvou adventnou nedeľou.

Končí jedno liturgické obdobie B a začína nový rok C.
Je zvykom na konci roka rekapitulovať, ako to
bolo v minulom roku, čo bolo dobré a čo zlé, na čo sme
hrdí, a čo sme mali urobiť lepšie. To, čo bolo zlé sa už
nedá napraviť. Ale, to, čo je pred nami, to vieme
usmerniť, vieme preto urobiť maximum, aby bolo
dobre, aby bolo lepšie.
Preto teraz na začiatku nového liturgického roka
máme práve v čase adventu, v čase prípravy na príchod narodeného Ježiška, začať so
svojou nápravou. Možno je tu čas, aby sme rozprávali dobre o druhých aj o tých,
o ktorých sme doteraz nerozprávali dobre. Možno je čas, povedať tomu, komu som ublížil,
„prepáč“. Možno je tu čas, aby sme konečne začali riešiť svoje chyby (svoju pýchu, svoje
lakomstvo, svoju závisť...) a prestať ohovárať a osočovať druhých.
Začnime dobre toto nové liturgické obdobie. Napriek týmto zvláštnym podmienkam,
ktoré žijeme v tejto pandemickej dobe, je tu možnosť prežiť dobre a správne čas
prípravy. Kto chce, ten si dokáže spraviť čas na modlitbu, ne sebakontrolu, čas pre pomoc
druhému. Kto chce, ten sa dokáže dobre pripraviť cez Advent na Vianoce.

Niekedy to nie je jednoduché

Rozmýšľali ste niekedy nad tým, aké to bolo ťažké, keď bola vojna, keď chlapi, mužovia zanechali
rodiny a išli bojovať, pričom mnohí tam v tom boji aj padli a už sa nevrátili. Aké to bolo ťažké, keď
nebol kto robiť na poli, museli len ženy, alebo starší chlapi, ktorí nenarukovali, a neboli stroje, robilo sa
ručne, od rána do večera a v strachu z toho, čo bude, keď prídu vojaci. Mnohí ľudia museli zutekať zo
svojich domovov. Tu vedľa v Kamenici sa skrývali cez vojnu v lese, aby sa zachránili, aby prežili. Skúsme
sa aspoň na chvíľu vcítiť do toho, čo všetko museli predkovia prežiť, vytrpieť. Aké to muselo byť ťažké
pre tých našich starých rodičov, keď ich rodičia poodchádzali do Ameriky za prácou a mnohí sa domov už
nevrátili. A keď si poniektorí zarobili pri ťažkej práci peniaze, kúpili polia, dobytok a potom prišla
veľká inflácia a neostalo im skoro nič. A čo ostalo, tak znárodnili komunisti. Rozmýšľali ste nad tým,
aké to mali ťažké, tí naši predkovia? Teraz máme pocit, že žijeme ťažké časy. Áno, tie zdravotné sestry
a lekári na kovidovom oddelení, tí, ktorí majú doma chorých, tí, ktorí denne musia riešiť problémy
a správne sa rozhodovať v dôsledku korony, tí to nemajú ľahké, je to akoby sme boli vo vojne. Ale treba
im pomôcť. Tí, ktorí sú zdraví, nech pomáhajú. Nie je to jednoduché, ale kto môže, nech pomáha tým,
ktorým je potrebné pomôcť. Rozmýšľajme, ako byť užitočný pre tých, ktorým treba pomôcť.

PROGRAM
29.11.-5.12.
Pondelok – 29.11.
Féria
Utorok – 30.11.
Sv. Ondreja,
apoštola
Sviatok
Streda – 1.12.
Féria
Štvrtok – 2.12.
Féria
Piatok – 3.12.
Sv. Františka
Xaverského, kňaza
Spomienka
Prvý piatok
Sobota – 4.12.
Féria
NEDEĽA –5.12.
2.ADVENTNÁ
NEDEĽA

Pane pomôž nám, aby sme
s tebou zvládli pandémiu.
† Zuzana † Andrej
10. výročie smrti

17.00

7.00

Za ZBP Veronika
Miková

7.00

† Jozef Milčo
č. 120

Na úmysel

17.00

8.00

Za ZBP a dary
Ducha Svätého
pre Agátu
Na úmysel

8.00
10.00

1. V tomto týždni
v mesiaci.

je

Prvý

piatok

1. Na sv. omšu môžu prísť len tí, na
koho úmysel je slúžená sv. omša.
2. Pri vstupe si zapíšte svoje údaje na
pripravené lístky.
3. Maximálna kapacita na sv. omši je
6 osôb.
4. V kostole sa nesmie zdržiavať viac
osôb, ako to je predpísané.
5. Vstup do kostola pred svätou
omšou je len cez sakristiu.
6.
Počas
lockdownu
budeme
nedeľňajšiu sv. omšu vysielať online.
7. Prenos omši bude vysielaný cez
YouTube – presná adresa bude na
stránke obce. Stačí nakopírovať
a zadať do adresára.

PROGRAM
6.12.-12.12.
Pondelok – 6.12.
Féria
Sv. Mikuláša
Ľubov.spomienka
Utorok – 7.12.
Sv. Ambróza,
biskupa a učiteľa
Cirkvi, Spomienka
Streda – 8.12.
NEPOŠKVRNENÉ
POČATIE PANNY
MÁRIE, Slávnosť
Štvrtok – 9.12.
Féria
Piatok – 10.12.
Féria
Sobota – 11.12.
Féria
NEDEĽA –12.12.
3.ADVENTNÁ
NEDEĽA

Modlíme sa za múdre
a správne rozhodnutia
17.00

7.00

† Andrej Harvan
č. 318
† Sabina a jej
rodičia
Na úmysel

7.00

17.00 † Zuzana 1. výročie
smrti
č. 260
8.00
† Anna 10.výročie
smrti
č. 86
8.00 † Ján Milčo
1. výročie smrti
10.00
č. 197

1. V tomto týždni v stredu, piatok a sobotu sú
zimné kántrové dni. Obsahom týchto
kántrových dni je ,,Príchod Kristovho
kráľovstva do rodín“: duchovná obnova
rodín, pokoj a spravodlivosť vo svete.

Ak je šírenie vírusu bratským
napomenutím, ktorým nám Boh dáva
najavo, že ľudstvo sa vybralo zlým
smerom, tak je čas vrátiť sa na cestu
dobra. Robíme to? Ktorý hriech si
zanechal za posledné dva roky? Ak je tu
čas, cez ktorý sme napomínaní, tak je
čas na nápravu každého z nás. Nečakaj
na polepšenie druhých. To ty, ja, sa
máme polepšiť, aby tu bol nový a lepší
život. Zanechajme liberálny spôsob
života bez Boha. Je čas oľutovať svoje
hriechy a polepšiť sa.
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Sv. Otec na Slovensku
Jednota, spoločenstvo a dialóg sú vždy
krehké, najmä vtedy, keď máme za sebou bolestné
dejiny, ktoré zanechali jazvy. Spomienky na
zranenia môžu nechať skĺznuť k zatrpknutosti,
nedôvere, ba aj k opovrhnutiu; a podnecujú nás,
aby sme sa oddeľovali ohradami od tých, ktorí sú iní
ako my. Rany však môžu byť aj priechodmi či
otvormi, cez ktoré napodobňujúc rany nášho Pána,
umožňujú priechod Božieho milosrdenstva. Jeho
milosť mení naše životy a robí z nás šíriteľov pokoja
a zmierenia. Viem, že máte príslovie: „Kto do teba kameňom, ty doňho chlebom“.
Toto nás inšpiruje. Je to veľmi evanjeliové! Je to Ježišova výzva, aby sme
prerušili začarovaný a ničivý kruh násilia, aby sme nastavili druhé líce tomu, kto
udiera, aby sme dobrom premáhali zlo. (porov. Rim 12,21)
Pozn. Kedy som naposledy nastavil svoje líce...aby som dobrom premáhal zlo?
Nastaviť líce znamená prijať aj bolesť, ktorú dostaneme od tých čo radi rozdávajú
úder druhým.

Kto zomrie uvidí – Je potrebné vzývať
duše v očistci
Očistec je úžasný súboj lásky medzi Bohom
a dušou a v tomto súboji nemôže byť nič tvrdé ani
nemilosrdné. Kto je očisťovaný, trpí, ale láska, ktorá ho
spája s tým, kto ho očisťuje, robí bolesti prijateľnými.
Chirurg, ktorý lieči, hľadá všetky prostriedky na
zmiernenie bolesti a trpiaci zase nachádza úľavu vo
vedomí, že bolesti mu prinavrátia zdravie, a tak ich
trpezlivo znáša. V očistci sú aj radosti, útechy a úľavy.
V tom vidíme Božiu lásku k dušiam, ktoré sa v ňom očisťujú, a lásku duší, ktoré,
prahnúc po očistení, láskyplne uvažujú o harmónii medzi Božou spravodlivosťou
a láskou.
Str. 97

Tajomstvo dobrého človeka

Bol raz jeden taký dobrý a nesebecký človek, že Boh sa rozhodol odmeniť ho. Zavolal anjela
a povedal mu, aby išiel za týmto človekom a opýtal sa ho, čo by si prial. Vraj mu splní akékoľvek
želanie. Anjel sa tomuto dobrému človeku zjavil a oznámil mu dobrú správu. Láskavý muž však
odvetil: „Ja som šťastný. Už mám všetko, čo si prajem. Ale chcem, aby sa každý, kto ma stretne,
cítil dobre. Ale ja o tom nechcem vedieť.“
Od tej chvíle kadiaľ láskavý muž prešiel, tam vädnúce kvety znovu ožili, chorí sa
uzdravovali, nešťastným sa ich ťažké bremeno nieslo ľahšie, tí, čo sa hádali, šírili pokoj a tí, čo
mali nejaký problém, ho dokázali vyriešiť. Lenže toto všetko sa dialo mimo neho, za jeho chrbtom,
bez toho, aby sa o tom dozvedel. Nebol pyšný na dobro, ktoré vykonal, a nemal nijaké očakávania.
Nevedomý a spokojný kráčal láskavý muž svetom a rozdával šťastie.

Bettbrunn, Nemecko – 1125

Na mieste, kde stojí kostol Najsvätejšieho Spasiteľa
v mestečku Bettbrunn bola niekedy farma, nazývaná
Viehbrunn, pretože vedľa bol prameň, ktorý bol používaný na
napájanie dobytka. Vlastníkom bol človek, ktorý mal vo veľkej
úcte Najsvätejšiu oltárnu sviatosť. Býval ďalej od farského
kostola a nemohol chodiť denne na sv. omšu. V tejto svojej
horlivosti sa rozhodol ukradnúť premenenú hostiu a odniesť
si ju domov. Roľník si zobral palicu, ktorú vždy nosil so sebou
a na jej vrchu vyhĺbil dieru, do ktorej hostiu ukryl. Každý deň,
keď dobytok počas obeda odpočíval, zapichol palicu do zeme,
kľakol si pred Najsvätejšiu sviatosť a hodiny sa takto modlil. Robil to tak dlhé mesiace, až kým
z neopatrnosti nehodil palicu, v ktorej bola hostia, po krave, ktorá sa vzdialila. Hostia vypadla
na zem a roľník sa sklonil, aby ju zdvihol. Každý pokus zdvihnúť ju zo zeme bol však márny.
Nevedel, čo má robiť a tak šiel zavolať farára z Thollingu. Ale ani kňaz ju nedokázal zodvihnúť
a tak sa obrátil na biskupa. Až potom, ako prisľúbil, že nechá na mieste postaviť kaplnku,
mohol biskup zodvihnúť hostiu zo zeme.
Str. 172

Majme pochopenie pre chyby druhých
Anna bola dievčaťom, ktoré prežívalo hlboké
depresie zo svojho otca. Jej otec bol alkoholik. Anna sa za
neho hanbila a nikdy mu neodpustila hanbu, ktorú spôsobil
rodine. Hoci otec zomrel, v Anne hnev ostal.
Čo sa deje v našom živote? Neprijímame veľa vecí,
ktoré sú v nás. Neprijímame druhých ľudí, ani okolnosti,
v ktorých žijeme, a tak si sťažujeme život.
Ak idete do práce, prijmite ľudí, s ktorými pracujete.
Je zbytočné, ak hovoríte: „Chcel by som mať iných ľudí
okolo seba...chcem zmeniť prácu, lebo už mám dosť toho
všetkého...“ Nie, toto sú tí ľudia, s ktorými pracujete, tak ich teda prijmite. Prijmite ich
povahu, prijmite ich postoje, prijmite ich spôsob práce, ktorý sa možno odlišuje veľmi od
vášho.
To isté platí v živote, v rodine. Deti, prijmite rodičov a milujte ich aj s chybami, ktoré
majú. Rodičia, milujte svoje deti, hoci nežijú, ako sa patrí, no sú to vaše deti. Napomínajte
tých, čo nerobia dobre, nikdy nezľahčujte chyby druhých a prijmite ich, neutekajte od nich,
naopak ostaňte pri nich a pomôžte im.
Str. 96 – 97

Počúvanie
Istého mladíka pozval priateľ na svadbu. Prekvapilo ho, koľko ľudí prišlo mladomanželom
zablahoželať. Všimol si, že hostia a rodičia mladomanželov si vymieňajú obvyklé frázy bez toho, aby si
uvedomili, kto čo vlastne povedal. Aj on sa teda postavil do radu gratulantov, a keď sa dostal k prvému
z príbuzných, pokojne s úsmevom na perách povedal: „Dnes mi zomrela manželka.“ Dostalo sa mu
odpovede: „Veľmi pekne ďakujeme, ste zlatý.“ Zopakoval svoju vetu aj ďalšiemu príbuznému
a odpoveď znela: „Ďakujeme, je to od vás milé.“ Napokon predstúpil pred ženícha a aj jemu zopakoval
svoju vetičku. Tentoraz odpoveď znela: „Ďakujem. Teraz si na rade ty, starý môj!“

Pozn. Staré biblické proroctvo sa dnes napĺňa: majú oči, a nevidia, majú uši,
a nepočujú. Mali by sme sa pridŕžať rady, ktorú nám dáva príroda: ústa môžeme
zavrieť, uši treba mať otvorené.

