Rímskokatolícka farnosť Nanebovzatia Panny Márie v Modre nad Cirochou

Boh je na strane spravodlivého
Prorok Jeremiáš v dnešnom prvom čítaní hovorí ako
proti nemu bojovali jeho nepriatelia. Dokonca aj jeho
priatelia čakali na to, kedy padne. Chcú ho oklamať,
zmocniť sa ho a vypomstiť sa na ňom.
Jeremiáš žil spravodlivo, dával Bohu i ľuďom to, čo
im patrilo, nie to čo chceli, len to čo si zaslúžili.
Problémom ľudí je, že chcú viac a lepšie ako dostávajú,
závidia druhým a v snahe, aby mali viac, stávajú sa
bezočiví.
Boh skúma ľudskú myseľ a srdce. Pre neho nie sú
dôležité manipulácie a pretvárky verejnej mienky. On vidí
do ľudského vnútra. Ak to vnútro, „myseľ i srdce“ sú
dobré a úprimné, tak On stojí pri takomto služobníkovi: „Ale Pán je so mnou sťa mocný
bojovník; preto tí, čo ma prenasledujú, padnú a nič nezmôžu, budú zahanbení, lebo nič
nedosiahnu: bude to hanba večná, nezabudnuteľná.“
Zapozerajme sa na chvíľu do našej mysle, aké myšlienku ju napĺňajú. Sú to
myšlienky žičenia, dobroprajnosti a odpúšťania alebo závidíme, nadávame a žijeme
v hnevoch?
Komu sme vyhradili priestor vo svojom srdci? Vládne tam pokoj, láska
a milosrdenstvo alebo nepokoj, nenávisť a pýcha?

Problémové oblasti v Cirkvi: V situácii, keď záujemcov
o kňazské povolania môžeme zrátať na prstoch jednej
ruky, sa môže ako riešenie javiť znižovanie nárokov na
kandidátov. Základná podmienka musí ostať u kňazov
záujem i schopnosť tlmočiť obsahy evanjelia do ideových
a kultúrnych foriem dneška. Ďalšími vlastnosťami,
ktorými majú disponovať kandidáti na kňazstvo sú záujem
o blížneho, schopnosť počúvať, sprevádzať, vžívať sa
a chcieť pomáhať. Pozn. V súvislosti s nízkym počtom
kandidátov na kňazstvo sa dnes vynára veľmi veľa otázok,
otázok bez odpovedí. Zodpovednosť za tento stav nesú biskupi, minulí aj terajší. Tí sú
ticho. Smiešne výhovorky, že sa „ľudia málo modlia“ sú trápne. Za stav školstva sú
zodpovední ministri a učitelia, za stav seminárov a so všetkým, čo sa s tým spája nesú
zodpovednosť biskupi a učitelia. Čo siali, to dnes zbierajú...
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PROGRAM
22.6.-28.6.

Komu patrí tvoje srdce?

PONDELOK – 22.6.
Féria

17.00

UTOROK– 23.6.
Féria

7.00

STREDA – 24.6.
NARODENIE SV.
JÁNA KRSTITEĽA
slávnosť
ŠTVRTOK– 25.6.
Féria

17.00

Za ZBP rodiny
Škurkovej
č. 33
† rod.
Porvažníková, †
rod. Prusová a†
rod. Ihnátová
Na úmysel

† Pavlína
Harakaľová
1.výročie smrti
PIATOK – 26.6.
17.00 Za ZBP pre Annu
Féria
80. rokov
života
č. 98
SOBOTA –27.6
† Ján a rodičia
Féria1. Dnes bude pobožnosť
8.00o 14.00.
z oboch strán
2. V tomto týždni je prvý piatok
v mesiaci.smrti
Sv.
30.výročie
spoveď v pondelok o 16.30, utorok o 6.30. č. 57
Nedeľa
– 28.6 chorých vo
8.00
Za po
ZBP
a dary
3. Návšteva
štvrtok
rannej
sv.
TRINÁSTA
Ducha
Svätého
pre
omši.
NEDEĽA CEZ
Petra a jeho rodinu
ROK
10.00
7.00

1. Budúcu nedeľu 28.6. budeme mať pri sv. omši
o 10,00 hod. slávnosť 1. sv. prijímania.
2. Budúcu nedeľu pri sv. omšiach bude zbierka na
dobročinné diela Svätého Otca.

Prvoprijímajúce deti v našej farnosti:
Laura Ontkocová
Nina Horečná
Samuel Harakaľ
Eme Bednárová
Dominika Juhasová
Natália Mattová
Zuzana Novobilská
Sofia Jurová

PROGRAM
29.6.– 5.7.
Pondelok – 29.6.
SV. PETRA A
PAVLA, APOŠT.
Slávnosť
Utorok – 30.6.
Féria
Streda – 1.7.
Féria

Štvrtok – 2.7.
NÁVŠTEVA
PANNY MÁRIE
Sviatok
Piatok – 3.7.
Sv. Tomáša, apošt.
Prvý piatok
Sobota – 4.7.
Féria
NEDEĽA – 5.7.

Nekrič, ovládaj sa!
7.00

Na úmysel

17.00
7.00

17.00

7.00

17.00
8.00

8.00

† Anna †Michal
a rodičia z oboch
strán
č. 87
Za ZBP rod.
Kurilová,
Ontkocová,
Tižáková
č. 27
Za ZBP a ochranu
Panny Márie pre
Pavla a jeho rodinu
60 rokov života
Na úmysel
† Jozef Žinčák 1.
výr. smrti
č.117
Na úmysel

SV. CYRILA
A METODA

Slávnosť

10.00

1. V pondelok 29. 6. je slávnosť sv. Petra
a Pavla, apoštolov. Je to prikázaný sviatok.
V tento deň je možnosť získať úplné odpustky:
kto zbožne používa nábožné predmety
ruženec, škapuliar, krížik a sú požehnané
pápežom, alebo biskupom a tak isto kto
navštívi katedrálny chrám, alebo baziliku
,,minor“. Za obvyklých podmienok.
2. V tomto týždni je Prvý piatok v mesiaci.

Rozpis čítaní Božieho slova
28.6.– 13.nedeľa cez rok
1. Andrej Bončík, Zuzana Bončíkova
2. Prvoprijímajúce deti
29.6.– Sv. Peter a Pavol
1. Anna Hančárová, Zdena Gajdošová
2. Matej Piškanin, Milada Milčová

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.

Bois-Seigneur-Isaacu,
Belgicko, 1405
Od utorka pred sviatkom Zoslania Ducha
svätého
v roku
1405
sa
miestnemu
zemepánovi Jeanovi de Huldenbergovi počas
troch po sebe idúcich dní zjavoval Ježiš, ktorý
bol pokrytý ranami. Pri treťom zjavení Ježiš
prehovoril: „Choď do kaplnky v Isaacu, tam
ma nájdeš.“
V tom istom čase aj farár Pierre Ost
počul hlas, ktorý mu prikazoval, aby šiel slúžiť
omšu do kaplnky v Isaacu. Nasledujúci deň
kňaz zavolal všetkých farníkov na svätú omšu do kaplnky v Isaacu. Medzi nimi
bol Jean de Huldenberg. Kňaz začal sláviť svätú omšu a keď prestrel korporál,
uvidel v jeho vnútri zvyšok veľkej hostie, ktorá bola premenená počas svätej
omše, minulý utorok. Snažil sa ju teda skonzumovať, ale ona sa prilepila na
korporál a začala krvácať. Kňaz zbledol a Jean, ktorý to zbadal, ho podržal
a povzbudil so slovami: „Nebojte sa, tento zázrak prichádza od Boha“. Počas
štyroch dní krv neprestávala vychádzať z hostie. Zázrak videlo a dosvedčilo
viacero osôb. Biskup z Cambrie Pierre d Ailly, ktorý bol o udalosti informovaný,
chcel osobne preskúmať zakrvavený korporál a uchovával ho počas dvoch
rokov vo svojom dome. Každý pokus odstrániť krvavé škvrny sa ukázal ako
neúspešný. Až dodnes sa každoročne v nedeľu po sviatku Narodenia Panny
Márie zhromažďujú obyvatelia Bois-Seigneur-Isaacu na modlitbách, pri ktorých
si pripomínajú pamiatku eucharistického zázraku.
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Duch Boží prichádza v pokoji
Duch Svätý prichádza v pokoji. Toto je dôležitý znak na vnímanie tých, ktorí
prichádzajú medzi nás v duchu a v pravde. Kto je nositeľom Božieho Ducha, ten nekričí, ten
nenadáva, neosočuje, nesťažuje sa, lebo to nepotrebuje. Veriaci človek má byť nositeľom
týchto atribútov.
Kto je „krikľún“, kto stále pokrikuje a nadáva, na toho aj keby každý deň svätenú vodu
liali, ten v sebe nemá Boha.
Keď Ježiš vyháňal z posadnutých zlých duchov, tí vždy kričali: „Čo ťa do nás...daj
nám pokoj...“ To isté robia posadnutí aj dnes. Ak im poviete pravdu, kričia: „Čo ťa do
nás...daj nám pokoj...“. Robia tak, lebo chcú, aby posadnutý človek bol naďalej ovládaný
pôsobením zlého.
Je dobré snažiť sa pomôcť takýmto ľuďom, no je to ťažké. Kto si roky pestuje zle
sklony, len veľmi ťažko môže zanechať svojho „diabla“, svoju posadnutosť. Modlitba a pôst
za týchto ľudí sú veľmi osožné. Najlepšie je ak títo, posadnutí zlým, pochopia, čo zlé je v ich
vnútri a ak sami začnú bojovať so svojou zlobou.
Od detstva treba tlmiť v deťoch pokrikovanie. Učme ich, že všetko sa dá povedať
a porozprávať v kľude a v pokoji. Je potrebné pri tom počúvať toho druhého a reagovať na
to, čo hovorí. V takomto prostredí pôsobí Boží Duch.

V čom spočíva autentický život
Autentický život začína túžbou byť tým, na čo
nás Boh stvoril, a spoluprácou s ním pri plnení úlohy
na poste, ktorý nám určil. Dobrodružstvo spásy sa
začína vtedy, keď sa prestaneme pýtať: „Čo z toho
mám?“ a v srdci sa pokorne obrátime na Boha
s otázkami: „Čím môžem prispieť?“ „Čo by som mal
v živote robiť?“ „Aká je tvoja vôľa s mojím životom?“
Každá generácia sa odvracia od Boha svojím
typickým spôsobom. Naša moderná éra sa zubaminechtami bráni pomysleniu na „Božiu vôľu“. Mnohí
súčasní kresťania v zúfalej snahe zachovať si ilúziu,
že majú život vo vlastných rukách, sa buď odvracajú
od Boha, alebo si vytvárajú novú duchovnú rétoriku, na základe ktorej si
vyberajú, čo v prípade ich života je Božia vôľa a čo nie. Podstata kresťanského
úsilia však spočíva práve v podriadení vlastnej vôle Božím zámerom.
Duchovný život charakterizuje najmä úsilie odovzdávať svoju osobnú vôľu
Bohu.
Každého z nás Boh volá žiť autenticky. Život nám naplánoval tak, že
optimálne poprepájal naše oprávnené potreby, hlboké túžby a jedinečné
talenty. Cieľom tohto autentického života je, aby sme si vybrali to, čo je pre
nás najlepšie. Nie však tak, ako si to želá naše ego alebo moderný svet.

Môže byť aj horšie

Zdroj, Dynamickí katolíci str. 79 -80

Sme svedkami rôznych prírodných katastrof
ako sú zemetrasenia, povodne, tornáda... Je iné
pozerať sa na tie udalosti v správach a iné zažiť to
na vlastnej koži. Sme pripravení na takéto
pohromy a to tak fyzicky ako aj psychicky?
Po tieto dni sme mali prietrž z búrky, ktorej
následkom sa vyliala voda z priekop. Obavy boli
a sú opodstatnené. V tomto prípade škody boli
minimálne a nešlo tu o ľudské životy. Neďaleko
v obci Pichné v tom istom okamihu pretiekol potok
cez celú dedinu a bral všetko čo mu stálo v ceste.
Bolo to veľmi zlé, v ohrození boli ľudia, škody na
majetkoch sú obrovské.
Rátajme s tým, že môže byť aj horšie a môže
prísť podobná prívalová vlna aj k nám. Tu „motyka“ a sťažovanie na kade čo
nepomôže. Veľká prívalová vlna berie všetko. Niet tej sily zabrániť tomu. Jediné,
čo treba chrániť je ľudský život.
Je čas zamyslieť sa nad našim správaním v takýchto situáciách.

