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Rímskokatolícka farnosť Nanebovzatia Panny Márie v Modre nad Cirochou0
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Ježiš sa pripravoval na veľkú vec, na šírenie evanjelia.
0
Predtým sa vybral na púšť. Tam bol pokoj, ticho, ale nebolo
0

POKÚŠANÍ DIABLOM

tam vody ani jedla. Po 40-tich dňoch bol vyčerpaný, hladný,
a práve vtedy prišiel za ním zlý duch.
Ježiš nám ukazuje svojím životom a správaním vzor.
Tak je to aj v tomto prípade. Na každú dôležitú životnú
skúšku je potrebné sa pripraviť. Študenti, ktorí prešli
skúškami, vedia ako to je, ak sa poctivo pripravujú, aby
urobili skúšku. Život prináša rôzne skúšky, rôzne ťažké
situácie.
Kde je pokoj a ticho, tam je Boh. Je to na púšti, ale
oázu pokoja a ticha si vieme vytvoriť aj doma, v prírode, v kostole, pri kaplnke, na cintoríne.
Všade tam si vieme vytvoriť čas a priestor pre Boha. Využívajme tieto priestory, ak chceme
byť s Bohom.
Diabol navštívil fyzicky „slabého“ Ježiša. To isté robí často aj nám. Pokúša nás vtedy
keď sme slabí, unavení, chorí, vyčerpaní. Ježiš odpovedá diablovi na jeho pokušenia silou
Božieho slova. Aj my hľadajme odpoveď na diablove pokúšania v sile Božieho slova.

Každá vojna je zlá
Veľmi rýchlo sme minimálne myšlienkami boli všetci vtiahnutí do vojny. Našťastie zatiaľ
nemusíme bojovať, ale každý z nás bol donútený zamýšľať sa nad vojnou, nad hrozbou, ktorú so
sebou prináša.
Nedokážeme byť objektívni a nájsť príčiny tej dnešnej, ukrajinsko-ruskej vojny. No vojnu,
každú vojnu je nutné odmietnuť. Každá vojna je zlo.
Ale aj tu platí, nesúďme, aj tu platí to evanjeliové, že skôr, ako budeš hľadať brvno v oku
druhého, najprv dobre pozeraj do svojho oka, do svojho vnútra, na svoje správanie.
Koľko malých vojen je vedených v našom okolí. Hádky, hnevy, ohovárania, nadávanie, závisť,
krádeže, privlastňovanie si cudzích vecí, spory, intrigy, to všetko vedie k nedorozumeniam, k malým
vojnám.
Malé vojny, malé škody. Veľké vojny, veľké škody. Mnohí z nás, ak by mali v rukách moc a
armádu, tak ten svet by mal veľmi krátke trvanie.
Skúsme nachvíľu uvažovať o tom, či to naše správanie, naše osočovanie a naše zlé rozprávanie
neviedlo k nepokojom v iných rodinách. Či to naše správanie „neotrávilo“, či „nezabilo“ niekoho?!

PROGRAM
7.3.-13.3.

Rozprávajme o druhých
len dobre

Pondelok – 7.3.
17.00
Féria
Utorok – 8.3.
Féria
Streda – 9.3.
Féria

† Štefan 3 výr.
smrti a rodičov
z oboch strán
č. 192

Pondelok – 14.3.
Féria
Utorok – 15.3.
Féria

7.00
7.00

Nedovoľ diablovi, aby
pôsobil cez teba
17.00

7. 00

Za ZBP a dary
Ducha Svätého pre
Pavlínu a jej rodinu
č. 218
Za ZBP Boženy a
Jozefa a ich rodinu

† Zuzana Jenčová
† Jozef † Margita
č. 78

Streda – 16.3.
Féria

7.00

† Mária † Michal
č. 235

Štvrtok –17.3.
Féria

Štvrtok – 10.3.
Féria
Piatok – 11.3.
Féria

PROGRAM
14.3.-20.3.

17.00

Sobota – 12.3.
Féria

8.00

NEDEĽA –13.3.
DRUHÁ POSTNÁ
NEDEĽA

8.00

Za ZBP a dary
Ducha Svätého pre
Jozefa a jeho
rodinu
č. 161
† Ján † Verona
č. 181
Na úmysel

10.00

Piatok – 18.3.
Féria
Sobota – 19.3
Sv. Jozefa, ženícha
Panny Márie
Slávnosť
NEDEĽA –20.3.
TRETIA POSTNÁ
NEDEĽA

17.00

† Mária † Ján
† Verona † Ján
č. 269

8.00

† Jozef † Helena
† Jozef
č. 80

8.00

Na úmysel

10.00

1. Budúci týždeň v stredu, piatok a sobotu sú jarné
kántrové dni. Obsahom týchto jarných kántrových
dni je príprava na pokánie a na sviatosť zmierenia
a činorodú lásku k blížnemu.

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.

Sv. Otec – AMORIS LAETITIA

Na začiatku 128. žalmu je otec predstavený ako
robotník, ktorý sa prácou svojich rúk môže postarať o
fyzický blahobyt a pokoj svojej rodiny: „Budeš jesť z
práce svojich rúk; budeš šťastný a budeš sa mať dobre“
(v. 2). To, že práca je základnou súčasťou dôstojnosti
ľudského života, možno dedukovať už z prvých strán
Biblie, kde sa hovorí, že Boh vzal „človeka a umiestnil
ho v raji Edenu, aby ho obrábal a strážil“ (Gn 2, 15). Je
to obraz robotníka, ktorý premieňa hmotu a využíva
energie stvoreného sveta, dorába „ťažko zarobený
chlieb“ (Ž 127, 2) a popritom zveľaďuje samého
seba. Práca zároveň umožňuje aj rozvoj spoločnosti, obživu rodiny a tiež jej
stabilitu a plodnosť.

Max Kašparú – rozdiel generácií
Na Slovensku je rozdiel, či sa k viere niekto hlási, alebo ju poctivo žije. Odhady sú,
že poctivých je asi 15 %.
Časť života som strávil medzi slovenskými vojakmi
(hovorí autor knihy) a tam bol jeden neznajboh vedľa
druhého. Oni hovorili: „Ja mám 18-19 rokov, do kostola
chodiť nemusím, nech si chodí moja stará mama!“ Farárov
považovali za debilov, mali za sebou prvé sväté prijímanie
a birmovku, a tým to bolo vyriešené. Predpokladám, že keď
sa vrátili domov z vojny, svadba bola v kostole a dieťa dali
pokrstiť a tým to bolo s Cirkvou na celý život vybavené.
Pozn. Bolo by lepšie ak by rodičia a starí rodičia „netlačili“
na deti, že „musia“ ísť do kostola, že musia prijať birmovku
a svadbu musia mať v kostole. Načo? Pre ľudí? Len pre
ľudí. Boh toto divadlo nepotrebuje, len ľudia, ale načo je to dobré? Dokedy sa tu budeme
takto hrať?

Biblické postavy - Satan

Záchranné koleso, str. 48

Satan pre mnohých súčasníkov znie stereotypne, nezaujímavo. Satan je reálny a existuje od
počiatku až doteraz. V starej gréckej verzii sa vyskytuje jeho označenie ako „diabolos“ a jeho
doslovný preklad je „ten, ktorý rozdeľuje“. Nenechajme sa pomýliť.
Ježiš svojím učením rozdelil svojich súčasníkov na dve skupiny. Jedna
mu uverila. Uverili tomu, že netreba sa pretvarovať, žiť len formálne,
netreba klamať, ale žiť v pravde. Tí, ktorí uverili Ježišovmu učeniu sa
označili kresťania, tí, ktorí neuverili, ostali pohania. Diabol rozdeľuje
ľudí na iných úrovniach. Politici, lekári rozdelia ľudí na očkovaných
a neočkovaných a diabol týmto skupinám vnukne chuť viesť vojnu. Svet
sa rozdelí na východ a západ a diabol ponúkne ľuďom zabíjať.
str. 230

Pravá viera

Verím, že mnohí poznáte ten príbeh, ako v istom
kraji nepršalo a kňaz vyhlásil, že nech ľudia prídu
v nedeľu do kostola a že sa budú všetci spolu úpenlivo
modliť a vtedy isto zaprší. Príbeh ma viacero verzií. Jedna
hovorí, že si v nedeľu veriaci doniesli rôzne knihy,
modlitby, len jedno dieťa si donieslo dáždnik.
Toto je jeden z príbehov, ktorí nám hovorí, že pri tej
našej formálnej viere, sa dostávame mimo zdravého
rozumu. Veď má byť prirodzené, že ak sa ideme modliť za dážď, tak v jednej ruke má byť
ruženec, či modlitebná kniha a v druhej dáždnik, tak? Tak. Ale my máme len ruženec
a modlitebnú knihu a podstata, ktorá má dokázať našu pravú vieru nám uniká. Dnes
sa zamyslíme, či aj tie ostatné naše modlitby nie sú také, ako v tomto príbehu. Či sa nemodlíme:
➢ za príbuzných, ktorí sú závislí od alkoholu, sú gambleri, ale im doma nevytvárame
prostredie pokoja a porozumenia a lásky a aj preto títo ľudia hľadajú tieto úchylky,
➢ za druhých, aby sa polepšili, ale sami sa polepšiť nechceme. Chceme, aby šéf v práci bol
k nám milší, aby nám dal vyšší plat, ale my milší nie sme, a nemáme záujem podávať
v práci lepšie výkony. Donekonečna rozprávame, že máme veľa roboty, ale v robote sme
pomalí, lepšie výkony nepodávame, po pracovnej dobe neostávame...
➢ za to, aby naše deti žili poriadne, ale sami nie sme zdrojom poriadku.

Načo čakáš?

Zdroj: Život je zaujímavý, str. 47

Možno práve táto napätá vojnová situácia nám môže otvoriť viac oči, aby sme
pochopili to, čo sme mali už dávno prijať za samozrejmé
vo viere i v živote: „Niet na čo čakať!“ Skoro nikto neveril,
že v dnešnom svete vznikne taký vážny vojnový konflikt,
ako sa to vyostrilo medzi Ruskom a Ukrajinou. Tí, ktorí si
zbalili svoje veci hneď, ako nastal konflikt boli už koncom
týždňa na hraniciach a dnes sú v relatívnom pokoji. Ale
mnohí, ktorí ostali, dnes sú vo väčšom ohrození svojho
života.
V otázke viery sme spáchaním hriechu v stave, ako
tí Ukrajinci, ktorí ostali doma. Hriech ubíja a zabíja dušu.
Pre veriaceho to je horšie, ako fyzická smrť, lebo tak nás
to učí naša viera. Pred hriechom treba utiecť a nečakať, čo bude. Útek pred hriechom
je svätá spoveď. Múdro urobili tí Ukrajinci, čo ušli pred vojnou. A ty? Keď si spáchal
hriech, utekal si na hranicu = cez svätú spoveď do zóny božej milosti? Ale keď tak
nerobíš, tak na čo čakáš?
Čo si brali Ukrajinci/ky so sebou? Bol som tam minulý týždeň. Nevidel som
nikoho, aby si zobral so sebou dom, pozemok, prácu. Mnohí mali dieťa/detí a dva
kufre. Prečítajme si tieto slová ešte raz a aspoň na chvíľu uvažujme, je nad čím. Tieto
slová by mali zmeniť naše hodnoty, a naše správanie. Zmenia?

