Rímskokatolícka farnosť Nanebovzatia Panny Márie v Modre nad Cirochou

Úrodu zbiera len kto sadí a seje
Pre každého je to jasné, že úrodu zbiera len ten, kto
sadí a seje, lebo ak neposadíš a neposeješ, a ak sa o to
nestaráš, tak čo budeš zbierať? Nič.
Je len ťažko pochopiteľné, ako mnohí chcú zbierať
úrodu, hoci nič nesadili a nesiali. Platí to tak pre naše polia,
neobrobené a nepokosené, lebo niet s čím, nemá kto.
Presedieť hodiny, míňať peniaze na drahé jedlo, na alko,
nealko, na mobily to sa oplatí? Divné.
Nerobiť a mať, užívať si, dopriať si, to chceme, ale
namáhať sa, to nie, to nás nebaví, to nás už nenapĺňa?!
Deti neučíme manuálnej práci, od plienok ich pekne
obliekame, bo treba, ak im to nejde v škole, lebo sa
neučia, tak hľadáme chyby v učiteľoch. Ak ich starý rodič
upozorní na nevhodné správanie, zahriakneme deda, babku „nech sú ticho“ a nech sa
nemiešajú do života vnúčat.
Jedného dňa sa ocitneme sami doma, deti zavolajú len občas, neprídu a modlíme
sa k Bohu, aby ten náš životný partner žil pri nás, lebo kto sa o nás postará.

Problémové oblasti v Cirkvi:
Od 70. rokov minulého storočia sa stalo zrejmým, že
Cirkev bude zápasiť s nedostatkom kňazského dorastu.
Preto hneď po II. vatikánskom koncile vo viacerých
diecézach týchto krajín boli do cirkevných služieb na
rôznej úrovni zapojení laici, muži a ženy. Chudobnejšie
krajiny tzv. krajiny tretieho sveta nikdy dostatok kňazov
nemali. Na Slovensku sa kňazské semináre a rehoľné
noviciáty naplnili hojným počtom kandidátov v prvých
rokoch po politickej zmene, ktorú priniesol rok 1989.
Postupne počet záujemcov o kňazské a rehoľné povolanie
klesal a v súčasnosti je porovnateľný so stavom
v západných krajinách. Výnimkou sú novokňazi
gréckokatolíckej cirkvi, ktorých je stále veľký počet.
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PROGRAM
15.6.-21.6.

Priprav pôdu, zasej
a staraj sa

Pondelok – 15.6.
Féria

17.00

Utorok – 16.6.
Féria

7.00

Streda – 17.6.
Féria

17.00

Štvrtok – 18.6.
Féria

7.00

† Peter Voľanský
č. 2

17.00

Na úmysel

8.00

Modlitby matiek –
za modliace
skupiny matiek

Piatok – 19.6.
Najsvätejšieho srdca
Ježišovho
Slávnosť
Sobota – 20.6.
Nepoškvrneného
srdca P.Márie
Spomienka
Nedeľa – 21.6.
12.nedeľa cez rok

Z ZBP Štefan
a Pavlína a ich
rodiny
č. 175
† rod. Ontkocová
† rod. Gajdošová
† rod. Ontkocová
† rod. Nesrstová
† Michal

17.00
8.00

Na úmysel

Choďte
Ježiš posiela učeníkov, aby išli medzi ľudí
a ohlasovali jeho evanjelium a uzdravovali
chorých, mŕtvych kriesili, zlých duchov
vyháňali... Toto bolo poslanie učeníkov
a toto je ich poslanie, ale mnohí tak
nekonajú.
Je pohodlnejšie čakať (prebývať na fare),
ako sa postaviť a ísť von, medzi ľudí, na
ulicu, do rodín, medzi starých a osamelých,
poznať ich životy, starosti a choroby. Ale
Ježiš to prikázal.
Sedieť len doma, či v kostole, to nestačí.
Ježišov učeník ide von a slovom a životom
šíri radostnú zvesť.
Zvykli sme si na to, že viera = kostol a dosť.
No výsledok sa dostavil. V kostole sa
skladajú ruky do kríža a recituje sa:
„odpusť nám... ako i my odpúšťame...“ a len
čo vyjdeme von z dverí kostola, vyvolávame
hádky, nadávame, siahame na cudzí
majetok, poznáme len svoje práva,
k druhým sme bezočiví...

1. V piatok je Svetový deň modlitieb za
posväcovanie kňazov.
2. Kto sa v piatok zúčastní na verejnom recitovaní
modlitby „Najmilší Ježišu“, môže získať za
obvyklých podmienok úplné odpustky.

Rozpis čítaní Božieho slova
19.6.– Najsv. Srdca Ježišovho
1. Kristína Milčová, Diana Harmaňošová
21.6.– 12.nedeľa cez rok
1. Jozef Ontkoc, Emília Harmaňošová
2. Jana Simčová, Viera Ontkocová
28.6.– 13.nedeľa cez rok
1. Andrej Bončík, Zuzana Bončíková
2. Terézia Ontkocová, Michaela Štofíková
29.6.– Sv. Peter a Pavol
1. Anna Hančárová, Zdena Gajdošová
2. Matej Piškanin, Milada Milčová

† 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 našu príbuznú

Máriu
ktorá už z tohto sveta odišla. Ona verila a
dúfala v Teba. Daj, aby bola oslobodená od
všetkých trestov a stala sa účastná nebeských
radostí. Skrze Krista, nášho Pána. AMEN.
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