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Rímskokatolícka farnosť Nanebovzatia Panny Márie v Modre nad Cirochou 0
0
0
0
0
0
„Neboj sa, maličké stádo, lebo vášmu Otcovi sa
0
zapáčilo dať vám kráľovstvo.“
0

NEBOJTE SA

Nebo je pripravené pre všetkých ľudí, ale veľká
väčšina nebo odmietla a odmieta. Prečo je to tak? Prečo
ľudia odmietajú Ježišovo evanjelium, prečo im vyhovuje
život v rozpore s Bohom?
Jedna veľká skupina vyhlasuje, že Boh nie je. Žijú
tak, akoby Boha nebolo. Mnohí z nich sa označujú, že sú
neveriaci, liberáli. Neveria v Boha, necítia potrebu mať
vzťah s Bohom, mnohí z nich bojujú proti nábožestvu.
Ďalšia skupina, sú formálni veriaci. Ak sa im chce,
idú do kostola, ak sa nechce, nejdú. Ak im to vyhovuje, pristúpia k sviatostiam, neraz
preto, aby bol „pokoj v rodinách“.
Poslednom skupinou sú praktizujúci kresťania. Nie sú to dokonalí kresťania, ale sú
to tí, ktorí si pestujú vzťah k Bohu, snažia sa pristupovať k sviatostiam. Ak „padnú“, tak sa
snažia znova postaviť a kráčať smerom k Bohu. Je to malá skupina a práve členom tejto
menšiny posiela v dnešnom evanjeliu odkaz Ježiš.
Ježiš povzbudzuje svojich verných, aby boli v rôznych životných podmienkach
pripravení, aby nepodľahli dobe, zlým vplyvom, aby boli stále pripravení na jeho príchod
(na hodinu smrti).

KRITICKÉ MYSLENIE

Dnešný svet = more informácií. Pre život v kresťanstve to platí rovnako. Nie je ľahké vedieť sa v
nich zorientovať. Ľudia radi rozprávajú o tom, čo počujú, patrí to k životu. Ale už málo z týchto ľudí
vie presne povedať, čo zaznelo v médiách. A už len malá časť z nich
vie si nájsť aj ďalšie informácie k tomu, aby sa vedeli vyjadriť, či to,
čo je povedané je pravda. Nerozoberám, či to, čo počúvame je dôležité
a prečo je nám to podsúvané a prečo mnohé málo dôležité veci
počúvame dookola.
Kritické myslenie v kresťanstve je podmienené štúdiom
náboženstva. Ten, kto chce rozprávať o kresťanstve, ten nesmie
ostať len na povrchu: „pekná kázeň“, ale o čom bola kázeň(?),
alebo „bolo na omši „toľko farárov, aj biskupi“, ale omša nie je
o počte farárov a biskupov, podstata omše je, že sa tam obetuje
Kristus, Boh a toho Boha si prines domov z omše a nie iné, formálne
veci!

PROGRAM
8.8.-14.8.
Pondelok – 8.8.
Sv. Dominika,
kňaza, Spomienka
Utorok – 9.8.
Sv. Terézie od Kríža,
p. a muč., Sviatok
Streda – 10.8.
Sv. Vavrinca,
Sviatok
Štvrtok – 11.8.
Sv. Kláry, panny
Spomienka
Piatok – 12.8.
Féria

Sobota – 13.8.
Féria

NEDEĽA –14.8.
DVADSIATA
NEDEĽA CEZ
ROK

Sťažuješ sa?
Je čas prestať!

PROGRAM
15.8.-21.8.

Za ZBP a ochranu
Panny Márie pre
Anastáziu a jej
rodičov

Pondelok – 15.8.

7.00

† Ján 10.výr. smrti

Utorok – 16.8.
Féria

7.00

† Michal 10.výr.
smrti
č. 8

Streda – 17.8.
Féria

18.00

18.00

8.00

8.00
10.30

Za poďakovanie
a prosbu o pomoc
Panny Márie pre
Magdalénu č. 231
Za ZBP a ochranu
Panny Márie pre
Magdalénu a jej
rodinu
č. 119
Na úmysel
Odpustová
slávnosť

NANEBOVZATIE
PREBLAHOSLAVEN
EJ PANNY MÁRIE
Slávnosť

Štvrtok –18.8.
Féria
Piatok – 19.8.
Féria
Sobota – 20.8.
Sv. Bernarda, opáta
a uč. Cirkvi
Spomienka
NEDEĽA –21.8.
DVADSIATA
PRVÁ NEDEĽA
CEZ ROK

Nenadávaj,
ale miluj blížneho.
7.00

18.00
7.00

7.00

18.00

8.00

8.00

Za ZBP a ochranu
Panny Márie pre
Danu 50 r. života
a jej rodinu
† Anna Miková
Za ZBP a dary
Ducha Sv. pre
Andreja 80 r. života
a jeho rodinu
č. 169

Za ZBP pre Adama,
Štefana, Bianku
a ich rodičov č.108
† Ján
† Verona
č.181
Na úmysel

10.00

1. V pondelok 15. 8. na slávnosť Nanebovzatia
Panny Márie je prikázaný sviatok. Pri sv. omši
o 18:00 hod. bude požehnanie bylín a kvetov.

POZÝVAME
všetkých, ktorí si chcú
uctiť patrónku nášho chrámu
NANEBOVZATÚ PANNU
MÁRIU
na Odpustovú slávnosť
14. 8. o 10:30 hodine.
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.

Strašenie a sťažovanie
Malé deti sa zvyknú strašiť. Často sa im rozprávajú
rozprávky o zlej ježibabe, o vlkovi, ktorý zjedol...,
o čarodejníkovi, ktorý začaroval celé kráľovstvo... Na
takých rozprávkach sme vyrástli. Dnes je to trochu iné,
lebo deti vyrastajú na ipadoch, no strašenie funguje aj
dnes, napríklad, ak nebudeš počúvať, zoberiem ti mobil
☺.
Strašenie zažívame v každodennom živote. Je
prirodzené vedieť, že žijeme ťažkú dobu. Inflácia je
realita, ceny rastú a budú rásť ďalej, aj ceny energií
porastú, aj ceny potravín. Denne rastú počty chorých na
Covid 19, aj to je realita. Aj vojna, blízko nás, je realita.
Musíme si zvyknúť, že žijeme a budeme istý čas,
možno dlhý čas, žiť v ťažkých časoch, no učme sa prijať tento stav ako bežnú súčasť
nášho života.
Naši predkovia počas prvej a druhej svetovej vojny to mali ľahšie? Nie. Ľudia,
ktorým boli zobrané pozemky do družstiev násilne, mali to ľahké? Nie. Tak prečo stále
frfleme? Frfleme, lebo nám „pečené holuby“ prestali padať do úst? Že sme tak
zleniveli, že si nedopestujeme nič a v hypermarketoch to zdraželo aj 3x viac a výplata
(dôchodky) išla hore len o niekoľko málo %?
Ktosi múdry povedal, že každý má len to, čo si zaslúži. Asi je to tak, máme len
to, čo sme si zaslúžili. Ak sa sťažujeme na druhých, tak sa začnime sťažovať (konečne)
najprv sami na seba. Stále platí, že chceme zmeniť všetkých naokolo, všetko
a všetkých chceme zmeniť, len sme zabudli, že ešte pred tým sa máme zmeniť my.

Verím v Boha – ...Anjeli

Biblia uvádza mnoho anjelov a
9 anjelských zborov:
1. Anjeli
2. Archanjeli
3. Cherubíni
4. Serafíni
5. Prestoly – tróny
6. Panstvá
7. Kniežatstvá
8. Mocnosti
9. Sily – Moci
Menovite Biblia uvádza anjelov: Michal – Kto je ako Boh?, Gabriel – Božia sila,
Rafael – Jahve uzdravuje. Čo sa týka počtu anjelov, vo Svätom písme sa hovorí
o myriadách anjelov, o tisícoch a tisíc tisícov a o plukoch. Anjeli sú na základe
prirodzenosti nesmrteľní. Sú to duchovné bytosti vlastniace rozum a slobodnú vôľu.
Poznanie a chcenie je dokonalejšie ako u ľudí. Prvotnou úlohou anjelov je oslava Boha
a služba Bohu, druhotnou je ochrana ľudí.
Zdroj: Poznaj a ver, str. 22-23

Nanebovzatie Panny Márie
Sviatok Nanebovzatia Panny Márie je zo
všetkých mariánskych sviatkov najstarší. Tradícia
ho spomína už pred efezským snemom, ktorý bol
v roku 431. Slávil sa aj v najstarších východných
cirkvách – v arménskej i etiópskej. Postupom
času sa šíril na celú Cirkev. Na Prvom
vatikánskom sneme v roku 1870 dvestoštyri
biskupov žiadalo pápeža Pia IX., aby vyhlásil
dogmu (článok viery), že Panna Mária bola po
smrti s telom i dušou vzatá do neba. Vtedy sa to
nestalo. Až v milostivom roku 1950, 1. novembra,
vyhlásil pápež Pius XII. Nanebovzatie Panny Márie
ako tajomstvo, v ktoré máme veriť.
O mieste a čase smrti Panny Márie nemáme zaznamenané nič určité.
Najstaršia literatúra, ktorá hovorí o Nanebovzatí, je grécke dielo De obitu
S Domanae – O smrti sv. Panny. Tradične sa o mieste smrti Panny Márie
zvykne hovoriť, že to bolo mesto Efez, kde pôsobil aj sv. Ján apoštol.
Text dogmatickej definície hovorí: „Nepoškvrnená Božia rodička, vždy
Panna Mária, po zavŕšení svojho pozemského života, bola vzatá telom a dušou
do nebeskej slávy.“ Prichodí nám teda veriť, že Mária na konci života
nepoznala skazonosný účinok smrti, ale bola vzatá do neba živá, a vošla do
Božej slávy v jednote svojej osoby, t. j. telom a dušou.

Príbehy pre každého – Kvet a špina
Malé dievčatko sa prechádzalo po záhrade. Zrazu
si všimlo neobyčajne krásny kvet. Dlhú chvíľu
obdivovalo jeho nádheru a tešilo sa z jeho vône: „Aký
prekrásny kvet!“ zvolalo.
Pretože nebolo spokojné s tým, čo videlo na
povrchu, začalo skúmať, z čoho kvet vyrastá. Na svoje
veľké prekvapenie zistilo, že jeho stonka končí
v špinavej čiernej zemi.
„To je strašné!“ zakričalo zhrozené. „Tento kvet je
príliš pekný na to, aby rástol v takej špine!“ Vytiahlo ho
aj s koreňmi zo zeme a utekalo k vodovodu, aby ho
umylo od špinavej hliny, ktoré bola na ňom nalepená.
Netrvalo však dlho a kvet začal vädnúť a vysychať.
Keď záhradník uvidel, čo sa stalo, dievčatku
vyčítal: „Zničila si môj najkrajší kvet!“
„Keď mne sa vôbec nepáčilo, že rastie v takej špinavej hline,“ hundralo
dievčatko.
„Vieš,“ vysvetľoval jej záhradník, „ak chcem, aby rastlinka vyrástla a rozkvitla,
musím ju zasadiť práve do takej špinavej zeme. Bez nej by nikdy nemala taký
nádherný kvet!“
„Hrdza skúša zlato a trápenie skúša človeka.“

