Rímskokatolícka farnosť Nanebovzatia Panny Márie v Modre nad Cirochou

Zmluva s Bohom
Starý zákon nám hovorí o izraelskom národe,
vyvolenom národe Boha. Boh s týmto národom uzavrel
zmluvu: národ bude verný Bohu a Boh ho nikdy
neopustí. Zlým správaním izraelský národ túto zmluvu
porušil. Boh svojmu ľudu odpustil a dal
mu Desatoro ako novú zmluvu. Nanešťastie však ľudia
ďalej hrešili. Boh im ale predsa znova a znova
odpúšťal, zakaždým teda nanovo uzatváral so svojím
ľudom zmluvu.
Boh túžil po tom, aby bol človek naveky šťastný,
chcel zrušiť hriech prvých ľudí a všetkých ich
potomkov. Toto je Boží plán spásy. Cesta, ktorou spolu
s nami kráča, sa nazýva dejinami spásy.
Prostredníctvom Ježišovej obety na kríži uzavrel
Boh definitívnu zmluvu so svojím ľudom. Od tej chvíle môžu ľudia prísť do neba
a žiť s Bohom navždy.

Príbeh o Írovi: Istý Ír prijal pozvanie na rodinnú oslavu.
Prítomní si chceli slávnosť spestriť a niekomu prišlo na um
usporiadať súťaž v prednese básne. Otvorili Bibliu a našli
dvadsiaty tretí žalm, v ktorom sa hovorí: „Pán je môj
pastier, nič mi nechýba.“ Každý z nich začal prednášať
tento krásny žalm, až sa nakoniec Biblia dostala do rúk
jedného umelca, herca. Umelec predniesol žalm prekrásne,
na vysokej umeleckej úrovni. Po ňom už nikto
z prítomných nevystúpil na pódium, lebo boli presvedčení,
že víťazom bude herec. Medzi prítomnými bol aj istý
starec, ktorý sa predsa len odvážil prísť dopredu
a zarecitoval žalm. Keď skončil prednes žalmu, nikto
netlieskal. Po tvárach prítomných stekali slzy. Herec
podišiel k starcovi, zablahoželal mu a povedal: „Túto súťaž
si vyhral ty. Ja som žalm zarecitoval profesionálne. No zdá
sa, že Pastiera si osobne stretol iba ty.“

DOUAI, Francúzsko – 1254
Na Veľkú noc 1254 padla v kostole sv.
Amáta v Douai kňazovi, ktorý rozdával sväté
prijímanie nečakane na zem premenená hostia.
Sklonil sa, aby ju zodvihol, no v tom okamihu sa
ona sama vzniesla do vzduchu a preniesla sa
na purifikatórium. Neskôr sa na miesto nej
objavil nádherný mladý muž, ktorého videli
všetci prítomní veriaci a rehoľníci na svätej
omši. Správa sa rýchlo rozšírila a biskup
z Cambrai Thomas de Cantimpré, sa okamžite
vydal do Duoai, aby si veci osobne prešetril.
Napísal: „Prišiel som spolu s viacerými veriacimi
k dekanovi kostola a požiadal som ho, aby mi
ukázal zázrak. Dekan otvoril skrinku, kam predtým uložil zázračnú hostiu. Najskôr
som nevidel nič zvláštne. Bol som si vedomý, že mi nič neprekážalo v tom, aby
som videl všetko tak, ako ostatní. Nezostal však čas ani na otázky, ktoré som
chcel v tejto súvislosti položiť, keď som zrazu v hostii uvidel Kristovu tvár. Bol
tŕním korunovaný a po čele mu stekali dve kvapky krvi. Okamžite som pokľakol
a plačúc som ďakoval Bohu.“
Str. 140

NOVODOBÉ ZÚFALSTVO

Americký spisovateľ a filozof Henry David
Thoreau začína svoje úvahy pri Waldenskom jazere
konštatovaním: „Väčšina ľudí žije životom tichého
zúfalstva.“ Tieto slová spred viac ako poldruha
storočia platia i dnes.
Tento úvod z knihy Dynamickí katolíci napísanej
v r. 2018 patrí do týchto dní. Sú to už týždne a mesiace,
čo je obmedzená mobilita ľudí, keď sa zvýšilo percento
šírenia negatívnych správ, keď sa stupňuje napätie
z možnosti ochorenia a z jeho následkov.
Na jednej strane mnohí ľudia stratili prácu. Na
druhej strane sú neskutočné nároky na mnohých
zamestnancov, úradníkov robiť Home office, chodiť do
práce menej, ale mať všetko načas porobené. Sú
zakázané verejné sv. omše, je obmedzené spovedanie, je
ťažké pristúpiť k sv. prijímaniu a prijať Ježiša. Všetky
tieto stavy vedú k depresii, k negativizmu, k väčšiemu
egoizmu. No realitu týchto dní je možné meniť. K tomu je potrebné vypínať správy,
čítať dobré knihy, ísť na prechádzky, hľadať si prácu, a možno aj takú, ktorá nie je
veľmi vhodná, ale aspoň nech je nejaká práca, ako žiadna. A tí, ktorí pracujú veľa a sú
už z toho všetkého preťažení, oddychujte!

Rabbi, dobre je nám tu...
Na druhú pôstnu nedeľu budeme počúvať evanjelium
o premení Pána podľa toho, ako tento príbeh opisuje evanjelista
Marek. Podľa jeho geografie Vrchom premenenia nie je vrch Tábor,
ale niektorý z vrchov na sever od Galilejského mora v blízkosti
Cézarey Filipovej, pravdepodobne Hermon.
Ježiš je premenený na tomto vrchu v dôsledku Božieho zásahu.
Premena sa uskutočnila pred apoštolmi Petrom, Jakubom a Jánom
a títo apoštoli dostali práve tam príkaz: „Počúvajte ho!“ Jeho šaty sa
stali žiarivo bielymi. Symbolika bielej farby v biblickej tradícii
poukazuje na nebeskú sféru. Ježišove biele šaty pri premenení
predstavujú Ježiša zo strany Boha v nebeskej sláve, ktorá je takto
viditeľná na jeho odeve.
Čo sa to vlastne odohralo na vrchu? Pre koho toto premenenie
bolo: pre Ježiša, alebo pre apoštolov? Niektorí hovoria, že pre apoštolov, a tým aj pre nás. Je totiž veľmi
dôležité v ťažkých momentoch života vidieť na konci tunela svetlo, ktoré dá silu zažiť predchuť svojej
slávy. Posolstvo evanjelia nám hovorí o nevyhnutnosti zažívať vo svojom živote chvíle extázy, odstupu,
povzbudenia a občerstvenia. A to nielen v duchovnom zmysle, ale aj v zmysle telesnom i duševnom. Človek
toto všetko potrebuje kvôli rovnováhe.
Z knihy, Komentáre k Novému Zákonu – Marek, str. 524, 536

Láskavé slovo na každý deň
Život pozostáva z mnohých malých mincí. Kto ich vie zbierať, je bohatý.
Aj keď náš život by mohol byť plný tajomstiev, dobrodružstva, zmien a mohol by smerovať
vždy k niečomu novému, krásnemu a veľkému, žije väčšina
ľudí svoj život tak, akoby život bol niečím obnoseným
a rutinným. Všedné dni sú pre mnoho ľudí podobné ako
vajce vajcu. Sú to šedivé, bežné, nudné dni, v očakávaní
stresu, bez čohokoľvek, bez nachádzania niečoho
zvláštneho, čo by tieto dni oživilo, bez lesku a naplnenia.
Pritom by sa v jednom dni mohlo stať mnoho pekného
a príjemného. Skúsme sa pozrieť na to, aké dni žijeme, či aj
tie naše dni a týždne nie sú len šedé, podobné ako vajce
vajcu.
Človek je dovtedy mladým, dokedy sa mu chce učiť.
Každé nové ráno je nový začiatok nášho života. Každý deň
je do seba uzatvorený celok. Dnešný deň je horizontom
nášho snaženia a úsilia. Je dosť dlhý na to, aby sme sa
stretli s dobrým človekom, aby sme niekomu povedali milé
slovo, aby sme urobili niečo dobré, aby sme sa stretli s druhým a s Bohom. Boh preto
stvoril deň a noc, aby sme nemuseli blúdiť celé noci alebo celé dni bez hraníc, ale aby sme
už ráno videli pred sebou cieľ, ktorým je budúci večer. A potom i spánok môže byť tým
najlepším štartom do ďalšieho dňa, pretože „márne je skoro vstávať, dlho vysedávať pri
práci, jesť chlieb námahy, lebo svojím milovaným ho dáva Boh v spánku“.

PROGRAM
22.2.-28.2.

Uzatvor zmluvu s Bohom
a dodrž ju.

Pondelok – 22.2.
Katedra sv. Petra
apoštola
Sviatok
Utorok – 23.2.

Na úmysel

PROGRAM
1.3.-7.3.

Premeň i mňa, Pane,
no nie šaty, ale vnútro.

Pondelok – 1.3.

7.00

†Dp. Dezider Štasz

Féria
Utorok – 2.3.

17.00

Za ZBP rodiny
Volovskej

17.00
č. 315

17.00
Féria
Streda – 24.2.
7.00

† Ján 1. výročie
smrti
č. 181
† Anna Ihnátová
č. 77

Féria
Štvrtok –25.2.
Féria
Piatok – 26.2.

17.00

Na úmysel ordinára

Féria

Féria
Streda – 3.3.
7.00
Féria
Štvrtok –4.3.
Féria
Piatok –5.3.
Féria
Prvý piatok

7.00

Sobota –6.3.

Sobota – 27.2.

8.00

Féria
NEDEĽA –28.2.
DRUHÁ POSTNÁ
NEDEĽA

† Štefan Sivčo
2. výročie smrti
č.192
Na úmysel

8.00

† Ján Milčo

Féria
č. 197

9.00

č. 42
† Alžbeta † Ján
† Anna † Ján
č.101

Na úmysel

1. Tento týždeň sú v stredu, piatok a sobotu jarné
kántrové dni.

NEDEĽA –7.3.

9.00

Na úmysel

TRETIA NEDEĽA
CEZ ROK

POKRSTENÍ VO FARNOSTI
➢ Timotej
➢ Jakub

† 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 našich príbuzných

Anna, Paulína a Ján
ktorí už z tohto sveta odišli. Oni verili a
dúfali v Teba. Daj, aby boli oslobodení od
všetkých trestov a stali sa účastní
nebeských radostí. Skrze Krista, nášho
Pána. AMEN.

Bábätku sníček,
Pane, daj,
spolu nás všetkých
požehnaj,
by všetci radosť
z nás mali,
a my sa k tebe
dostali.

Nezabúdajme, že chrám je cez deň
otvorený pre súkromné modlitby.
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