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Rímskokatolícka farnosť Nanebovzatia Panny Márie v Modre nad Cirochou 0
0
0
0
0
0
Celý zákon sa spĺňa v jedinom slove, v tomto:
0
„Milovať budeš svojho blížneho ako seba samého!“ Ale
0

Nezničte sa navzájom

ak sa medzi sebou hryziete a žeriete, dajte si pozor, aby
ste sa navzájom neponičili.
Je jednoduchšie bojovať s druhým, ako bojovať
sám so sebou. Pri týchto slovách začína problém tejto
doby, problém jednotlivca a celej tejto spoločnosti. Je
jednoduché míňať energiu proti druhému, ako bojovať
so svojím vnútrom.
Ježiš od nás žiada druhého milovať a seba
umŕtvovať. Ak začneme úprimne skúmať svoje vnútro,
zistíme postupne, čo všetko sme si za života nabalili a čoho sa musíme zbaviť, aby sme sa
páčili Bohu. Neraz si myslíme, že Bohu sa zapáčime tak, ako ľuďom. No ľudí oklameme,
Boha nie. Preto Bohu sa môžeme zapáčiť len konaním dobra pre druhých.
Nezničte sa navzájom! Toto nie je len odkaz na všetky bojiská sveta. To je odkaz
pre každého z nás. Poniektorí sa v živote riadia zásadou: „Alebo pomôžem, alebo
neriešim.“ No sú takí, ktorí nepomáhajú a ubližujú. Pýcha, lakomstvo, závisť, nenávisť
„zožierajú“ vnútro mnohých. Ježišovi je ľúto týchto úbožiakov.

Aké dedičstvo zanecháme?

Berieme za samozrejmosť, že deťom máme čosi
zanechať. Spisujeme darovacie a dedičské zmluvy,
rozdeľujeme pozemky. To je to hmotné, ale čo to duchovné?
Aké duchovné dedičstvo zanechávame vo svojich deťoch, akú
„stopu“ zanecháme v tomto duchovnom svete? Rozmýšľame
nad tým, čo zanecháme svetu? Čo robíme preto, aby sme
zanechali dáke to duchovné dedičstvo?
Ak raz predstúpime pred Pána, ukážeme prstom dole
a povieme: „Pozri Pane, moja deti, vnúčatá sú v chráme
(možno aj v inom, ale v chráme). Naučil som ich pracovať
a modliť sa. Nie sú leniví, ale majú pracovné návyky, sú osožní pre svoje rodiny, ale i pre
druhých. Nebol som dokonalým, ale snažil som sa viac dávať, menej brať, viac pomáhať, ako
pýtať a dnes to isté robia moji potomkovia.

PROGRAM
27.6.-3.7.
Pondelok – 27.6.
Féria
Utorok – 28.6.
Sv. Irenej, biskup
a muč.
Spomienka
Streda – 29.6.
Sv. PETRA
A PAVLA
Slávnosť
Štvrtok – 30.6.
Féria
Piatok – 1.7.
Féria
Prvý piatok
Sobota – 2.7.
Návšteva
Preblahoslavenej
Panny Márie
NEDEĽA –3.7.
ŠTRNÁSTA
NEDEĽA CEZ
ROK

Pomáhaj druhým,
neubližuj
18.00

† Ján Gajdoš
č. 185

7.00

† Jozef Blaha

7.00

Za ZBP pre
Adama a jeho
rodinu

18.00
7.00

18.00

8.00

8.00
10.00

PROGRAM
4.7.-10.7.
Pondelok – 4.7.
Féria
Utorok – 5.7.
Sv. Cyrila a Metoda,
slovanských
vierozvestov
Slávnosť
Streda – 6.7.
Féria

Viac dávať,
menej brať
7.00

† Pavlína † Jozef ,
5 výr. smrti
č.160

7.00
9.00

Na úmysel

7.00

† Peter Voľanský

Piatok – 8.7.
Féria

18.00

Za ZBP Magdaléna
70 rokov života

Za ZBP pre Petra
50 r. života
č. 185

Sobota – 9.7.
Féria

8.00

Za ZBP, ochranu
Panny Márie
a dary D. svätého
pre Máriu a jej
rodinu

NEDEĽA –10.7.
PATNÁSTA
NEDEĽA CEZ
ROK

† rod. Milčová
† rod. Harvanová
† rod. Ihnátová
Na úmysel

Štvrtok –7.7.
Féria

8.00
10.00

1. V tomto týždni je Prvý piatok v mesiaci. Sv. spoveď
k prvému piatku bude v pondelok 27.6. o 16.30 hod.
2. V piatok pri sv. omši budeme mať Te Deum,
poďakovanie na konci školského roka.

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.

† Andrej † Zuzana
a rodičia z oboch
strán
č.231
Na úmysel

ZÁVISŤ
Nositeľ Nobelovej ceny Bertrand Russell
považuje závisť za najdôležitejšiu príčinu nešťastia.
Čím častejšie sa porovnávame s inými, tým je
nebezpečenstvo
závistí
vyššie.
Závidíme
predovšetkým tým, ktorí sú, čo sa týka veku,
povolania, spôsobu života podobní, ako my.
Porovnávajú sa spolužiaci, rovesníci navzájom,
sused so susedom, robotník s robotníkom, lekár
s lekárom, porovnávajú si navzájom domy, autá,
úspechy detí v štúdiu, dosiahnuté posty v zamestnaní,
spoločenské statusy.
Je jednoduchá zásada, ktorá pomôže každému,
kto závidí: „Neporovnávajte sa s nikým a užite si život bez závisti. Každému
porovnávaniu uhnite z cesty. To je zlatá cesta.“
Perfektná liaheň závisti je facebook. Vedci z Humboldtovej univerzity pátrali po
príčinách, prečo práve sociálne siete frustrujú a unavujú ľudí. Zistili, že práve facebook
je predurčený nato, aby sa ľudia rovnakého zmýšľania navzájom porovnávali. Je tu
množstvo všelijakých štatistík, fotiek, „priateľov“. Ľudia sa doteraz nikdy
neporovnávali s takým množstvom iných ľudí ako je to v súčasnosti. Vinou internetu
sa závisť stala „morom“. Vyhýbajte sa facebooku a ostatným sociálnym sieťam. Ak
chcete mať pokojný život, buďte skromní. Najväčšou výzvou po úspechu je pomlčať
o ňom. Možno mnohí tomu nerozumejú, ak sa niečo podarí, treba byť hrdí, no nemusí
sa o tom rozprávať. Skromnosť je cnosť, závisť je hriechom a neduhom.
Zdroj: Umenie dobrého života, str. 203-205

Verím v Boha – ...Stvoriteľ

Stvorenie v teológii a filozofii sa chápe ako
utvorenie veci (niečoho) z ničoho. Všetky veci mimo
Boha svoju existenciu dostávajú od Boha. Biblické
správy o stvorení nie sú vedeckým popisom
stvorenia sveta, ale je to dôležitý a nemenný fakt, že
Boh stvoril svet a stvoril ho z lásky. „Na počiatku“,
znamená časový bod, pred ktorým mimo Boha
nebolo nič.
Boh stvoril svet dobrý a udržiava existenciu
všetkého stvoreného (de fide = pravda viery). Proces
stvorenia neustále pokračuje, všetko preniká udržiavateľská činnosť Boha. Ježiš
povedal: „Môj Otec pracuje doteraz, aj ja pracujem.“ Hebr. 1,3. „Udržuje všetko
svojím mocným slovom.“
Najdokonalejšie tvory, ktoré Boh stvoril sú anjeli a ľudia: „Čože je človek, že naň
pamätáš a syn človeka, že sa ho ujímaš? Stvoril si ho len o niečo menšieho od
anjelov, slávou a cťou si ho ovenčil. Ž 8,5-6
Zdroj: Poznaj a ver, str. 20-22

Niekedy odvaha nestačí

Páčia sa mi mnohé vtipy pánov Hudáka
a Čekovského z relácie Inkognito, lebo sú trefné,
hovoria neraz jednoducho o tom, akí sme. Jeden
z tých jeho vtipov hovorí, ako rómsky občan predáva
koňa. Pustí ho, aby trochu pocválal, no kôň sa
rozbehne a vrazí hlavou do steny. Ten, čo ho chcel
kúpiť hovorí: „Ale veď ten kôň je slepý.“ No rómsky
občan mu na to: „Ale kdeže slepý, on je odvážny.“ ☺
Nie sme svojím správaním ďaleko od správania
tohto spoluobčana. Odvaha nestačí na mnohé veci
v živote. Do mnohých vecí, zvlášť do tých
náročnejších je nutné zapojiť aj rozum, zdravý rozum. Nemôže byť každý odborník
do elektriny, pretože na elektrinu je odborník elektrikár. Nemôžeme byť všetci
odborníci na zdravotníctvo, sú na to roky študujúci lekári. Nemôžeme sa len tak, bez
tvrdej prípravy postaviť na štart maratónu. No postaviť sa môžeme, ale ak sme
nemali roky prípravy, tak maratón nezabehneme. Nemôžeme sa len tak, čo nám
slina prinesie vyjadrovať na tému náboženstva, ak ani tie základné modlitby
nevieme naspamäť, a kde sú pravdy viery, katechizmus, sväté písmo?
Je čas, aby elektrikár opravoval elektrinu, lekár liečil, vytrénovaný bežec behal
dlhé trate, teológ aby sa vyjadroval k témam, ktoré súvisia s náboženstvom a laik,
aby sa pýtal tých, ktorí tomu rozumejú.

Príbehy pre každého

S menom Krištof Kolumbus sa nám v mysli
automaticky vynorí objavenie Ameriky. Ani tento
významný muž to však nemal ľahké. Aj keď tušil, že
na západe sú nové krajiny, ani jeden z vtedajších
kráľov – okrem kastilského – ho nechcel vypočuť a už
vôbec nebol ochotný venovať čo i len malú sumu na
uskutočnenie odvážneho pokusu.
Z dejín vieme, že aj samotní námorníci boli počas
plavby neraz takí rozhorčení a zúfalí, že veľa
nechýbalo a Kolumba by hodili do mora. Domov by sa
vrátili bez úspechu. Predsa však napokon objavili ten
ohromný Nový svet.
O Kolumbovi sa traduje úsmevná príhoda. Keď si ho Španieli, ktorí mu závideli
slávu takého veľkého objavu, na jednej hostine doberali uštipačnými poznámkami
a tvrdili, že tú druhú pologuľu objavil len náhodou a že ju teda mohol objaviť
ktokoľvek iný, dal im dôvtipnú úlohu, aby skúsili postaviť slepačie vajce na ostrejší
koniec bez použitia nejakej podpery. Keď sa o to všetci márne pokúšali a nikomu
sa to nepodarilo, tak Kolumbus zľahka ťukol jedným koncom vajca o tanier a na
puknutú škrupinu vajce postavil. Muži sa smiali a kričali, že to predsa dokážu aj
oni: „Dokážete,“ povedal Kolumbus, „pretože ste videli, že je to možné. Prečo to
nedokázal nikto predo mnou?“
„Génius je ten, komu ako prvému napadne niečo samozrejmé.“

