Rímskokatolícka farnosť Nanebovzatia Panny Márie v Modre nad Cirochou

Odpoveď na pokušenie je NIE
V dnešnom evanjeliu počujeme ako diabol pokúšal Ježiša na púšti.
Pokúšal ho v čase, keď Ježiš nebol „v pohode“, lebo žil v zlých podmienkach,
stravoval sa minimálne, určite veľa premýšľal o tom, čo ho čaká a vedel aj to
ako skončí.
Diabol prichádza aj za nami väčšinou, keď je toho veľa, keď stojíme pred
dôležitým rozhodnutím, keď prežívame zlé, či ťažké obdobia života. Diabol cíti
našu slabosť a prináša nám zaujímavé a lákavé ponuky.
1. „Ak si Boží Syn, povedz, nech sa z týchto kameňov stanú chleby.“ On
odvetil: „Napísané je: ‚Nielen z chleba žije človek, ale z každého slova,
ktoré vychádza z Božích úst.‘“
Aj my túžime mať rôzne veci, ktoré nás nasýtia. Chceme mať krajšie šaty,
kvalitnejšie mobily, lepšie vybavenie domácnosti. Tieto chleby sú dobré pre
život, ale toto nám večnosť nedá. Dôležitejšie je počúvať a žiť Božie slovo.
Chlebom života nie sú rôzne statky, na ktorých si my smrteľníci zakladáme
náš život. Ak chceme žiť večne, musíme sa sýtiť Božím chlebom a Božím
slovom.
2. „Ak si Boží Syn, vrhni sa dolu, veď je napísané: „Svojim anjelom dá príkaz
o tebe a vezmú ťa na ruky, aby si si neuderil nohu o kameň.“
Svet nám ponúka rôzne pôžitky v rôznom veku. Pri zdravom rozume
vieme, čo je dobré, čo zlé. Vieme, že piť veľa alkoholu, fajčiť, prejedávať
sa, pracovať veľa a nevedieť oddychovať, tráviť veľa času na internete, na
mobiloch, sústavným pozeraním televízie človek prijíma ponuku od diabla:
„Vrhni sa dolu“. Prečo sa vrháme dole, ak je to zlé?
3. „Toto všetko ti dám, ak padneš predo mnou a budeš sa mi klaňať.“ lebo je
napísané: „Pánovi, svojmu Bohu, sa budeš klaňať a jedine jemu budeš
slúžiť.“
Diabol nasľubuje. Prichádza do našich myslí s ponukou, že ak „padneš
a budeš sa mi klaňať, dostaneš čo len chceš...“, výsledok je, že čím viac
človek padá, a čím dlhšie sa klania diablovi, tým má menej síl vstať a je
bližšie k peklu. Zmysel je klaňať sa Bohu, žiť v jeho pravde, žiť v jeho
láske, ktorá nás približuje k nebu.

PROGRAM
2.3.-8.3.

PROGRAM
9.3.–15.3.

V pôste venujme viac
času Božiemu slovu

Dvíhajme tých, ktorí
padli

Pondelok – 2.3.
Féria

Pondelok – 9.3.
Féria

17.00

Utorok – 3.3.
Féria

Utorok – 10.3.
Féria

7.00

Streda – 4.3.
Féria
Štvrtok – 5.3.
Féria

17.00

† Štefan Sivčo
1. výročie smrti
č. 192

Streda – 11.3.
Féria

7.00

† Michal

Štvrtok – 12.3.
Féria

7.00

† Anna Ihnátová
1. výročie smrti
č. 77
Za ZBP Heleny
a jej rodiny
70 rokov života
† Jozef Gajdoš a za
jeho rodičov
5. výročie smrti
č. 80
† rod. Hančárová
č. 257
† Mária, Štefan

17.00

Piatok – 6.3.
Féria
Prvý piatok
Sobota – 7.3.
Féria

17.00

Na úmysel

Piatok – 13.3.
Féria

17.00

8.00

† Mária Andrejová
10. výročie smrti

Sobota – 14.3.
Féria

8.00

Nedeľa – 8.3.
DRUHÁ PÔSTNA
NEDEĽA

8.00

† Ružena
Nedeľa – 15.3.
TRETIA PÔSTNA
NEDEĽA

8.00

č. 33
10.00

1. Dnes bude pobožnosť krížovej cesty o 14.00.
2. V tomto týždni je prvý piatok v mesiaci.
Návšteva chorých vo štvrtok po rannej sv. omši.
Nahlásiť do stredy v sakristii.

č. 214
Za ZBP a dary
Ducha Sv.,
poďakovanie
a ochranu P. Márie
pre Pavlínu a jej
rodinu 70 r. života
Na úmysel

10.00

1.

Dnes bude pobožnosť krížovej cesty o 14.00.
2. Budúci týždeň v stredu, piatok a sobotu sú jarné
kántrové dni. Obsahom jarných kántrových dní je
príprava na pokánie, na sviatosť zmierenia a činorodá
láska k blížnemu.

Rozpis čítaní Božieho slova
1.3.– 1. Pôstna nedeľa
1. Diana Harmaňošová, Kristína Milčová
2. Jana Simčová, Viera Ontkocová
8.3.– 2. Pôstna nedeľa
1. Terézia Ontkocová, Michaela Štofíková
2. Andrej Bončík, Zuzana Bončíková
15.3.– 3. Pôstna nedeľa
1. Anna Hančárová, Zdena Gajdošová
2. Stanislav Ontkoc, Anna Hančárová ml.

† 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 nášho príbuzného

Jána
ktorí už z tohto sveta odišiel. On veril a dúfal v
Teba. Daj, aby bol oslobodený od všetkých
trestov a stal sa účastný 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.

MIDDELBURG, Belgicko, 1347
V Middelburgu žila jedna vznešená žena, ktorú
všetci poznali pre jej vieru a zbožnosť. Žena kládla
veľký dôraz aj na duchovnú formáciu svojich
príbuzných a domáceho služobníctva. Počas pôstu
v roku 1374, tak ako každý rok, začali konať v jej
dome skutky pokánia ako prípravu na Veľkú noc.
Raz prijali nového sluhu, volal sa Jean. Už roky sa
nespovedal a to i napriek rozpustilému životu, aký
viedol. Pani pozvala všetko služobníctvo na svätú
omšu. Jean sa neodvážil vzpriečiť jej želaniu, aby ju
nesklamal. Zúčastnil sa na celej svätej omši, a keď
na neho prišiel rad na sväté prijímanie, s úplnou
povrchnosťou sa priblížil k oltáru.
Hneď po prijatí hostie na jazyk sa hostia premenila na krvácajúce mäso.
Jean si hostiu okamžite vybral z úst. Krv z hostie vytiekla na obrus, ktorý zakrýval
zábradlie pred oltárom. Kňaz okamžite pochopil, čo sa stalo a s veľkým dojatím
vložil hostiu do nádobky, ktorú následne umiestnil do svätostánku. Jean pred
všetkými vyznal svoj hriech. Od toho dňa viedol príkladný život a až do konca si
uchoval veľkú úctu k Najsvätejšej Sviatosti Oltárnej.
str. 116-117

VÍRUS ZVANÝ HRIECH
Každý rok v tomto období sa šíri chrípkový vírus. Tohto roku sa k tomu
vírusu pridal nový „koronavírus“, ktorý možno vplyvom médií vytvára paniku
a do určitej miery aj atmosféru strachu. Na rozdiel od toho chrípkového na
korona vírus dnes nie je liek a preto je namieste určitá opatrnosť lebo tento
vírus zabíja. Človek má povinnosť chrániť si svoje zdravie.
Tak, ako sa obávame vírusov, tak sa máme obávať a mať strach z hriechu,
lebo hriech zabíja dušu. Pravda, že okolo tohto vírusu (hriechu) nie je taká
masová informačná propaganda. Je to nepochopiteľné, prečo médiá
neinformujú o jeho škodlivosti a o jeho následkoch. Výhodou je, že liek už
vynašli, je to svätá spoveď. Problémom je, že nie všetci nakazení, tento liek
používajú.
Predstavme si, že zajtra vynájdu lieky na koronavírus a zašlú ich do
všetkých miest, kde sú a budú nakazení. Myslíte, že bude niekto
z nakazených, kto tieto lieky odmietne? Asi nie, veď kto by sa nechcel vyliečiť?
Tak nepochopiteľné je, ak v našich mestách a dedinách sú farnosti a kňazi,
ktorí sadajú do spovedníc, aby vyslúžili sviatosť zmierenia, ale mnohí túto ich
službu nevyužívajú, neprídu sa vyspovedať a žijú nakazení hriechom.
Nemáme strach z hriechu? Necítime zodpovednosť za svoju dušu pred
Bohom ale aj sami pred sebou? Neobávame sa, že každým spáchaným
hriechom sme bližšie k zatrateniu?

Pôst a pôstne obdobie
Pod slovom „Veľký pôst“ rozumieme čas od Popolcovej
stredy do Veľkej noci. Tento čas zahrňuje štyridsať všedných
dní a šesť nedelí. Avšak Cirkev nikdy na nedeľu nepredpisovala
pôst. Tento štyridsaťdenný pôst ustanovila Cirkev na pamiatku
štyridsaťdenného pôstu Spasiteľa Ježiša Krista na púšti, keď sa
pripravoval na verejnú činnosť. Začiatky tohto veľkého pôstu
siahajú v Cirkvi až do tretieho storočia. Počet dní v podobe, ako to
poznáme dnes, sa ustálil v siedmom storočí. V minulosti bol čas
Veľkého pôstu chápaný veľmi prísne. Celý tento čas od Popolcovej
stredy sa nejedlo mäso ani zvierací tuk, dokonca tiež mlieko a
vajcia.
V období Veľkého pôstu sa má uskutočniť v živote kresťana predovšetkým naša vnútorná
premena, naše pokánie. Je to určité vnútorné umieranie, ktoré človek vyjadruje aj navonok.
Vnútorné pokánie kresťana sa môže prejavovať veľmi rozmanitým spôsobom. Sväté Písmo a
cirkevní Otcovia zdôrazňujú najmä tri formy: pôst, modlitbu a almužnu. Máme sa zvlášť v tento
veľkopôstny čas, podľa príkladu Spasiteľa, pôstom, modlitbami, almužnou a vôbec naším
kajúcnejším životom pripraviť na hodné prijatie sviatostí a na oslávenie najväčšieho sviatku
kresťanstva – Veľkej noci. Pôst v širšom zmysle slova znamená nielen zdržiavať sa mäsitých jedál,
ako to často aj u kresťanov počujeme, ale znamená aj zdržiavať sa niečoho, čo nám je príjemné.
Tak sa „postíme“ aj vtedy, keď premáhame svoje žiadosti, náruživosti, svoju telesnosť, alebo sa
tiež zdržujeme dovolených pôžitkov.
Pápež Pavol VI. vydal 17.2.1966 apoštolskú konštitúciu „Paenitemini“, ktorou uviedol v
Cirkvi nový pôstny poriadok, ktorý presne hovorí o dodržiavaní pôstnej disciplíny pre veriacich
katolíkov. Hneď v úvode sa hovorí, že všetci veriaci majú z Božieho zákona konať pokánie. Tiež že
veľkopôstna doba si aj naďalej zachováva svoj charakter pokánia. V súlade s touto konštitúciou
nový Kódex kánonického práva, ktorý platí od roku 1983, priniesol teraz záväznú pôstnu
disciplínu.

