Rímskokatolícka farnosť Nanebovzatia Panny Márie v Modre nad Cirochou

„Pane, zachráň ma!
Evanjelium dnešnej nedele hovorí o state dôvery
v Boha. Apoštol Peter vystúpi z bezpečnej loďky, ale je
neistý, či ide v ústrety Ježišovi. V určitom momente
stráca dôveru, že ten, s ktorým komunikuje je Ježiš;
padá do vody a hrozí, že sa utopí. Ježiš mu v tom
okamihu podá pomocnú ruku a zachráni ho.
Aj od nás si Ježiš žiada, aby sme občas vystúpili
z pohodlia a istoty, ktorú nám prináša bežný život.
Chce, aby sme zariskovali, nabrali odvahu a vykonali
skutok, či skutky, ktorými ho presvedčíme o dôvere
k nemu. Nemáme zaváhať, ako zaváhal Peter, lebo sa
začneme topiť.
Mnohí padajú, lebo strácajú vieru v Boha. Nie je
dobré padnúť, no ak sa to stane, treba rýchlo prosiť
Ježiša o záchranu. Podať mu ruku. Ak ty vystrieš ruku,
a dáš najavo, že chceš pomoc, on ťa zachytí a zachráni.
Podať ruku Bohu, keď sa topíme je gesto, ktoré má
urobiť človek. Nečudujme sa, že mnohí sa utápajú a tak aj skončia. Je to preto, lebo
neurobili ten prvý krok, ktorý mali, nezodvihli ruku a Ježiš ich nemal za čo chytiť.

Problémové oblasti v Cirkvi: Smerom do vnútra
i navonok
sú
biskupi
najviditeľnejší
cirkevní
reprezentanti. Cirkevné právo počíta s tým, že
biskupských kandidátov v istom procese výberu odobrí aj
Boží ľud. V realite ide o dosť výnimočnú situáciu, keď
kandidát potvrdený Kongregáciou pre biskupov je aj
kandidátom cirkevného ľudu. Pri výbere biskupských
kandidátov má kľúčovú úlohu vatikánsky nuncius. Výber
biskupov po roku 1989 bol v súlade s požiadavkami
veriacich i kléru, ale chýbal im medzinárodný rozhľad,
vzdelanie ale najmä neboli zorientovaní vo svetovej cirkvi.
Str.50

PROGRAM
10.8.-16.8.
PONDELOK – 10.8.
Sv. Vavrinca,
diakona a mučen.
Sviatok
UTOROK– 11.8.
Sv. Kláry, panny
Spomienka
STREDA – 12.8.
Féria
ŠTVRTOK– 13.8.
Féria

Podaj ruku Bohu...

7,00

17,00

7,00

17,00

Za ZBP
a poďakovanie 80
rokov života Márie
č. 61
Za ZBP a dary
Ducha Svätého pre
Zuzanu
† Pavlína a rodičia
z oboch strán
č. 129
† Štefan Dzuňo
a rodičia z oboch
strán
č. 93
† Jozef † Mária†
Anna
† Štefan † Helena
č. 181

PIATOK – 14.8.
Sv. Maximiliána
7,00
Mária Kolbeho,
kňaza a mučeníka
Spomienka
1. Dnes–15.8.
bude pobožnosť
SOBOTA
7,00o 14.00.
†
Štefánia
10.
2. V tomto týždni je prvý piatok
v mesiaci.
NANEBOVZATIE
výročie
smrtiSv.
PANNY
MÁRIE
spoveď
v pondelok o 9,00
16.30, utorok o 6.30. č. 92
Slávnosť
3. Návšteva chorých vo štvrtok po rannej sv.
Nedeľa
– 16.8.
8,00 Na úmysel
omši.
DVADSIATA
NEDEĽA CEZ
10,30
ROK
1. V sobotu 15.8. pri 2 sv. omši bude požehnanie bylín
a kvetov
2. Budúca nedeľa 16.8. bude odpustová slávnosť
o 10,30 hod.
3. V sobotu 15.8. je prikázaný sviatok Nanebovzatie
Panny Márie

Rozpis čítaní Božieho slova
16.8.– 20.nedeľa cez rok
1. Jakub Sivčo, Zuzana Hančárová
2. Stanislav Ontkoc, Anna Hančárová ml.
23.8.– 21.nedeľa cez rok
1. Ondrej Milčo, Ľudmila Hančárová
2. Denis Bednár, Juliana Milčová
30.8.– 22.nedeľa cez rok
1. Andrej Bončík, Zuzana Bončíková
2. Kristína Milčová, Diana Harmaňošová

PROGRAM
17.8.– 23.8.

Do neba vzatá Panna,
oroduj za nás!

Pondelok – 17.8.
Féria

17.00

Utorok – 18.8.
Féria

7.00

Za duše zomrelých
na ktoré si nikto
nespomína
č. 165

Streda – 19.8.
Féria

17.00

† Peter Voľanský

Štvrtok – 20.8.
Sv. Bernarda, opáta
a učiteľa Cirkvi
Spomienka
Piatok – 21.8.
Sv. Pia X. pápeža
Spomienka
Sobota – 22.8.
Panny Márie
Kráľovnej
Spomienka
NEDEĽA – 23.8.
DVADSIATA
PRVÁ NEDEĽA
CEZ ROK

7,00

† Anna Beniačová
† Štefan Koštial

† Ján
č. 101
† Mária Vajdová

17,00
† Jozef Miko
8.00
č. 220
8.00

Na úmysel

10.00

Veľká vďaka Vám všetkým, ktorí ste
boli nápomocní pri prácach v okolí
kostola. Je to úžasné vedieť, že sú tu takí,
ktorí prídu a ochotne pomôžu, bez
nároku na odmenu. Prosíme, Boh nech
požehná Vás i Vaše rodiny a nech Vašu
prácu odmení svojím hojným
požehnaním. ĎAKUJEME!

Túto nedeľu je v našej dedine
Odpustová slávnosť titulu nášho kostola.
Nedajme sa zahanbiť pred Božím
majestátom a pred tvárou Patrónky nášho
kostola, ktorá nás všetkých pozýva
na 10.30 h
osláviť spolu s ňou
tento sviatok.

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 BoisSeigneur-Isaacu na modlitbách, pri ktorých si pripomínajú pamiatku
eucharistického zázraku.
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Vymeniť hlavu
Po niekoľkých rokoch na manažérskom poste sme s kolegom už neraz skonštatovali:
„Ten človek musí vymeniť hlavu!“ Pre mnohých z vás tieto slová sú divné, ale verím že
rýchlo pochopíte, že to tak je. Neraz sme sa čudovali, keď nám niekto zo Slovákov ponúkal
službu a zapýtal za to viac peňazí na hodinu, ako sme mali na hodinu my, riaditelia firmy. To
je také typické pre nás Slovákov: „Koľko chceš za prácu...?“ Odpoveď, ta 100 Eur, ta
300...800... A koľko hodín budeš pracovať: „Ta asi 3...5 dní...“ Keď chytíte kalkulačku do
ruky zistíte, že ten človek zarobí viac ako riaditeľ firmy so 400 ľuďmi a to nie je v poriadku.
Na Slovensku vyšla 2-3 roky dozadu kniha Slovenskí Jánošíci, ktorá hovorí o slovenských
zlodejoch, len o tých, ktorí kradli veľa a dlho. No na Slovensku je stále veľa Jánošíkov, ktorí
okrádajú ostatných, ktorí sa im dajú, neraz aj preto, že nemajú na výber. Stačí sa vybrať
teraz na Domašu, či Šíravu a objednať si elektro bicykel, či kolobežku, tak za jedno
požičanie zaplatíte toľko, ako za deň pobytu pri mori v zahraničí.
„Vymeniť hlavu“ treba aj takým, ktorí celý život žijú v hádkach a sporoch v rodine, so
susedom. Títo ľudia, neraz veriaci a navonok praktizujúci kresťania, no v skutočnosti žijúci
pohania, žijú celú život pre kúsok zeme, alebo iný problém v hádkach a hnevoch. A táto
spoločnosť, ich okolie im to toleruje, je ticho, lebo oni neraz kričia, hlasno a to sa javí, že
majú pravdu, no často žiadnu pravdu nemajú. No čo treba „vymeniť hlavu“. Nič iné
neostáva, lebo tvrdohlavosť neprerobíš.

V čom spočíva autentický život
Človek môže byť smetiar, upratovačka, elektrikár, riaditeľ...ak robí svoju prácu
dobre, ak sa neustále v srdci obracia k Bohu s modlitbou, napr.: „Bože venujem Ti
túto hodinu svojej práce ako prosbu za moju manželku, môjho suseda...“ Takýto
človek premieňa svoju prácu na modlitbu. Náš postoj k práci je kľúčový, preto je
zbytočné sa baviť o viere s lenivými ľuďmi.
Pozn.: Nie každý má rovnaký čas na modlitbu, na sv. omšu. Mnohí veriaci v čase
mladosti si aj hovoria, že teraz niet času modliť sa, či ísť častejšie do kostola.
V spoločnosti veriacich je vytvorená taká idea, že čím je človek viac v kostole, či
viac sa modlí, tým je lepší kresťan. Áno, malo by to tak byť, no nie je to tak vždy.
Nie každému pomáha časté modlenie či účasť v kostole a pristupovanie
k sviatostiam k tomu, aby bol vzorný rodič, dobrý manžel, manželka, lepší sused...
Takéto správanie je vážnym problémom. Aj sme za dobrý vzťah s Bohom, ale
nemáme poriadok vo vzťahoch s ľuďmi v našom okolí.
Máme rôzne povolania a profesie, a Boh chce po nás, aby sme všade boli
poriadni, aby sme zachovali poriadok, robili poriadne. Ak nezachováme poriadok
v živote a v práci, tak nie sme poriadni kresťania katolíci. Treba si vedieť upratať
stôl, dom, dvor, pozemok, pracovný priestor v zamestnaní. Darmo bude niekto
rozprávať hodiny o tom, aký je dobrý, ak je neporiadny tak nie je dobrý.
Ako sa staviame k práci, tak sa máme stavať aj k viere. Boh nechce lenivých
kresťanov. Aký je prínos lenivého kresťana pre vieru a pre ostatných veriacich?
Žiadny. Taký človek, ktorý „len“ príde do kostola splniť si povinnosť, ale nič
nepomôže, nič neurobí pre farnosť a kostol, je chladný kresťan. Je „zbytočné
rozprávať sa o viere s lenivými ľuďmi“. Je to len zabitý čas a výsledok nie je žiadny.

Ale Boh vidí...

V živote zrádzame Boha, svoju rodinu, svojich kamarátov, v nádeji, že nám na
to nikto nepríde..., ale Boh to vidí. Neraz zrádzame druhých, ako to urobil Judáš za
„30 strieborných.“ Tých tridsať strieborných sú rôzne výhody, ktoré dostávame „od
druhých“ len preto, že im dáme nejaké peniaze, nejaký papier, alebo niekomu
druhému nedáme nejaký súhlas... Novodobí Judáši sú a zrádzajú v nádeji, že sa im na
to nepríde, že „národ je hlúpy“, že to majú všetko dobre utajené.
Zahanbuje nás také konanie. Neraz si počíname tak, že aj toho „Boha si
kúpime“, no našťastie NIE. Priateľu teraz si tu prečítaj pravdu o sebe: „Boha si
nekúpiš za nič na svete.“ Pred tebou boli kadejakí boháči, čo žili v hriechoch, kradli
a robili intrigy a aj pred smrťou sa vyspovedali a si mysleli že si Boha kúpia.
Nekúpili, a mnohí z nich sa trápia v pekle.
Majme na pamäti, že vždy máme pri sebe niekoho, kto všetko vie, kto všetko
vidí a pred kým nesieme zodpovednosť. Áno, je to nepríjemné pre hriešnikov. No je to
pravda o Bohu, že on sa kúpiť nedá a že koná a „kontroluje“ spravodlivo. Preto vedz,
že pred Božím majestátom sa všetko odhalí. Toto je radostná správa o Bohu, pre
tých, ktorí tu na zemi žijú tak, ako sa patrí. Je to jedno, či je to boháč, či Lazar, ale,
kto tak žije tu na zemi, že Boha má stále pri sebe, ten je šťastný už tu a prechod do
večnosti bude pre neho radostný aj keď nikomu sa neodchádza z tohto sveta ľahko.
No spravodlivý odchádza s nádejou na stretnutie s Bohom.

