Rímskokatolícka farnosť Nanebovzatia Panny Márie v Modre nad Cirochou

Prorok a Spasiteľ
Každý človek má svoje postavenie a poslanie. Poslaním Jána Krstiteľa bolo
pripraviť prostredie pre Ježiša. Svojím spôsobom konal dosť podobne ako Ježiš:

1. Aj jeden aj druhý boli na púšti, aby tu v tichu a v samote, odlúčení od
sveta meditovali, modlili sa. Tak sa pripravili na svoje účinkovanie.

Ak stojíme pred dôležitým životným rozhodnutím, tak potrebujeme si nájsť čas
a priestor, kde dokážeme byť dlhší čas sami. V takejto samote je potrebné
rozprávať sa s Bohom a prosiť ho o milosť správneho rozhodnutia a o jeho
posilu do ťažkých životných chvíľ.

2. Aj jeden aj druhý hlásali ako je dôležité v živote veriaceho človeka
konať pokánie.
Človek je naklonený ku konaniu zla. Aj ten najlepší svätec sa nedokáže ubrániť
zlým myšlienkam, neraz aj zlým skutkom. Ale preto je svätec, lebo sa snaží
brániť hriechu, lebo robí všetko preto, aby nehrešil. Pokánie, skutky lásky
k Bohu a blížnemu nám pomáhajú v boji proti pokušeniam.

3. Obaja krstili.

Krst má byť symbolom zmeny života, keď z pohana sa stáva kresťan. Toto je
podstatné, že pokrstený sa stáva Božím synom, Božou dcérou. To je tak
úžasná výsada, že je potrebné tešiť sa z toho. Preto sa konajú aj krstiny, lebo
ľudia z okolia zažívajú neskutočnú radosť z tejto zmeny.

4. Ján aj Ježiš odvážne ohlasovali Božie slovo.

Títo dvaja neboli žiadni „úradníci“, nemali žiadne sídlo svojho úradu. Dnes by
sme ich nazvali, že boli „terénni“ pracovníci. Oni vedeli, že to nie na úrade sa
konajú skutky lásky, ale medzi ľuďmi. Aj dnes je miesto pravých nasledovníkov
ich učenia medzi ľuďmi, v teréne.

5. Oboch zabili.

Je smutné, že obaja skončili svoj život tak, že boli zabití. Ľudia ich zabili. Zabili ich
tí, ktorí nechceli prijať ich učenie, ktorí sa obávali, že stratia svoje postavenie, že
nebudú mať svoje výhody, že sa im „zrúti“ ich ideológia. Pritom ani Ján, ani Ježiš
nemenili staré židovské učenie, naopak chceli, aby sa dodržiavalo, čo píše Písmo,
aby sa náboženstvo nezneužívalo na osobný prospech, aby bola láska nad zákon.
Prorok a Spasiteľ mali mnohé spoločné črty. Pre nás je na zamyslenie a na
poučenie mnoho z ich života. Ide o to, či to pochopíme a prijmeme.

PROGRAM
20.1.-26.1.
Pondelok – 20.1.
Féria

Pred dôležitým
rozhodnutím si nájdi čas
17.00

Utorok – 21.1.
Svätej Agnesy, panny
a mučenice,
spomienka

7.00

Streda – 22.1.
Féria

17.00

Štvrtok – 23.1.
Féria
Piatok – 24.1.
Svätého Františka
Sal., biskupa a učiteľa
Cirkvi, spomienka
Sobota – 25.1.
Obrátenie svätého
Pavla, apoštola,
sviatok
Nedeľa – 26.1.
TRETIA NEDEĽA
CEZ ROK
NEDEĽA
BOŽIEHO SLOVA

7.00
17.00

8.00

8.00

† Ján, Mária
a rodičia z oboch
strán
č. 245
Za ZBP a dary
Ducha Svätého pre
rodinu Hančárovú
č. 152
Za ZBP a dary
Ducha Svätého pre
Katarínu
18 rokov života
† Ľubica Miková
Za ZBP a pomoc
v chorobe pre Annu
† Štefan, Anna

Na úmysel

PROGRAM
27.1.–2.2.
Pondelok – 27.1.
Féria

17.00

† Štefan Legemza
č. 96

Utorok – 28.1.
Svätého Tomáša
Akvinského, kňaza
a učiteľa Cirkvi,
spomienka
Streda – 29.1.
Féria

7.00

† Sabína Vajdová

17.00

† Anna Harvanová

Štvrtok – 30.1.
Féria

7.00

† Ján Rajňák

Piatok – 31.1.
Svätého Jána Bosca,
kňaza, spomienka

17.00

† Alžbeta, Štefan
5. výročie smrti

Sobota – 1.2.
Féria

8.00

č. 48
Za členov Prístrešia
sv. rodiny

Nedeľa – 2.2.
OBETOVANIE
PÁNA, sviatok

8.00

Na úmysel

10.00

10.00

1. Dnes bude pobožnosť o 14.00.
2. Budúcu nedeľu je 67.
malomocných.

Ťažko bolo a je prijímať
nové učenie

1.

svetový

deň

Rozpis čítaní Božieho slova
19.1.– 2 nedeľa cez rok
1. Jozef Ontkoc, Emília Harmaňošová
2. Kristína Milčová, Diana Harmaňošová
26.1.– 3 nedeľa cez rok
1. Viera Ontkocová, Jana Simčová
2. Michaela Štofíková, Terézia Ontkocová
2.2.– Obetovanie Pána
1. Zuzana Bončíková, Andrej Bončík
2. Anna Hančárová ml., Stanislav Ontkoc

Dnes bude pobožnosť o 14.00.
2. Budúca nedeľa je dňom zasväteného života.
3. Budúcu nedeľu pri sv. omšiach bude požehnanie
sviec.

† 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 našich príbuzných,
ANNU a MICHALA
ktorí už z tohto sveta odišli. Oni verili a
dúfali v Teba. Daj, aby boli oslobodení od
všetkých trestov a stali sa účastní
nebeských radostí. Skrze Krista, nášho
Pána. AMEN.
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Herkenrode-Hasseltu, Belgicko, 1317
Dňa 25. Júla 1317 farára z kostola vo Viversele
zavolali k lôžku veriaceho, ktorý ťažko ochorel, aby
mu vyslúžil sviatosti. Po príchode do domu chorého
položil tašku s pixidou obsahujúcou premenenú
hostiu na stolík pri vchode a šiel vyspovedať chorého.
Jeden z príbuzných, ktorého premohla zvedavosť,
tašku otvoril. Vybral z nej pixidu, otvoril vrchnák
a strčil dovnútra ruku. Keď zistil, že vo vnútri je
hostia, položil ju späť. Kňaz následne vyšiel z izby,
aby mohol vziať hostiu a podať ju chorému. Vzal
tašku s pixidou a keď ju otvoril, uvidel hostiu, ktorú
premenil pri svätej omši. Hostia však bola
zakrvavená. Bola prilepená k látke, ktorá pokrývala dno nádobky.
Vyrušený udalosťou a premožený strachom sa vyhovoril, že zabudol hostiu
a utekal k farárovi do blízkeho Lumenu, aby mu povedal, čo sa stalo. Ten mu
poradil, aby odniesol hostiu do opátstva v Herkenrode. Písal sa 1. august 1317.
Kňaz zobral pixidu a po ceste sa udiali viaceré mimoriadne skutočnosti. Po
príchode do benediktínskeho kláštora ukázal všetkým bratom zakrvavenú hostiu.
Na hostii sa ukázala tvár Krista s tŕňovou korunou. Dosvedčilo to viacero
svedkov.
str. 110

Dynamickí katolíci
Budúcnosť postaví Cirkev pred mnohé problémy.
Dnes je v USA, v Európe a Austrálii situácia taká:
farnosti prichádzajú o veriacich, strácame kontakt
s mládežou, rozvody ničia manželstvá, celé rodiny sa
odcudzujú katolicizmu, povolaných ku kňazstvu alebo
k rehoľnému životu je poskromne, rastúca sekularizácia
vytláča Cirkev na okraj spoločnosti.
Keď sa rozpráva o týchto témach, ľudia majú sklon
zaujať obranné pozície (Pozn. Bežná odpoveď je: „Toto
nerozoberajme...“ „Veď možno sa to zmení“ „Len aby
sme rečami nezhrešili...“). Možno si neradi pripúšťame,
že Cirkev má ťažkosti, ale mali by sme si to pripúšťať,
pretože ťažké úlohy prinášajú so sebou nádej na ich
vyriešenie. Ak budeme pred reálnymi problémami strkať
hlavu do piesku, budú sa šíriť a rásť ako rakovinové metastázy v tele.
V súvislosti s dnešným svetom mnohí veriaci považujú za najzávažnejší problém
skutočnosť, že ľudia nechodia do kostola. Myslia si, že stačí vyriešiť rébus, ako dostať
ľudí do kostola. Skutočná úloha však spočíva v tom, ako priviesť Cirkev bližšie k ľuďom.
V tom sa nám vôbec nedarí. Nedokážeme robiť to, čo robil Kristus – čiže stretávať
a oslovovať ľudí tam, kde sa práve so svojimi potrebami a vo svojej zraniteľnosti
nachádzajú.
Str. 6768

Jednota kresťanov a jednota medzi nami
„Aby všetci jedno boli, ako si vo mne a ja v tebe.“ Toto sú základné slová Ježišovej
modlitby za jednotu vo svete. Ježiš si žiadal, aby ľudia boli jednotní:
- Vo viere. Ako vidíme, v histórii kresťanstva, postupne dochádzalo k štiepeniu
tejto jednoty. Politické a mocenské boje panovníkov, nezhody cirkevných
predstavených a vzďaľovanie sa od evanjelia si odniesli postupne svoju daň
v podobe rozkolov a štiepenia sa v Cirkvi.
- Medzi sebou. Zvykli sme si, že v tejto demokracii má každý právo na ten...svoj
„správny“ názor, ale prestali sme robiť kompromisy. Nevieme ustupovať,
nedokážeme prijať názor toho druhého, nemáme trpezlivosť vysvetľovať
druhým, čo je dobro, čo zlo, aby sa vedeli dobre rozhodnúť. Ľudia sa prestali
stretávať a prestali komunikovať medzi sebou. Mnohí, ak sa majú stretnúť na
ulici, tak radšej počkajú, aby sa ani nestretli.
- V rodinách. To, že sa niekedy žilo v jednom dome, často aj v jednej izbe,
sedelo a jedlo sa za jedným stolom, pozeralo sa na jeden televízor, modlilo sa
v jednej izbe, to všetko bolo podstatou toho, že panovala jednota v rodinách.
Ľudia sa vnímali navzájom, vedeli o sebe, boli pozorní jeden voči druhému.
Dnes sa každý zatvorí do svojej izby, pozerá si svoj program, stravuje sa vtedy,
kedy sa mu chce a výsledkom sú rozbité rodiny, kde o sebe nevedia navzájom,
kde sa prestáva komunikovať a skadiaľ sa postupne vytráca láska.

BIBLICKÉ OKIENKO – Krst

➢ Slovo „krst“ je odvodené od slova Kristus. Grécke slovo
„baptisma“ znamená ponorenie, zmytie, omytie, buď
celého tela, alebo len jeho časti ponorením alebo
poliatím.
➢ V časoch pôsobenia Ježiša boli tí, ktorí prestupovali
z pohanstva na židovstvo podrobení obradu očistného
kúpeľa, krstu.
➢ Tento židovský krst prijímali všetci muži i ženy, ktorí
prestupovali na židovstvo, ale muži sa museli dať
naviac aj obrezať.
➢ Jánov krst na odpustenie hriechov bol aktom
verejného vyznania hriechov. Ján považoval svoj krst
za predbežný a podľa informácií zo skutkov apoštolov
sa tento krst vykonával aj po jeho smrti v kruhoch,
kde sa očakával príchod budúceho Mesiáša.
➢ Ježiš prijal Krst od Jána, ako prejav solidarity
s hriešnikmi, ale on sám nekrstil. V písme nájdeme len
jednu zmienku o tom, ako Ježišovi učeníci vykonávali
krst ešte za jeho života. Až zmŕtvychvstalý Kristus
dáva rozkaz krstiť. (Mt 28,19)
➢ Po Ježišovej smrti sa udeľoval krst a na rozdiel od
židovského už pri mužoch nebola podmienka obriezky.
Predpokladom krstu bolo pokánie a vyznanie, že Ježiš
Kristus je Pán. Krst sa udeľoval ponorením.
Zdroj: C. Humphreys, Ilustrovaná príručka k biblií, str.553

Krst predstavuje
očistenie od zlého. Ak sa
človek pošpiní, tak cíti
potrebu očistiť sa. To
platí aj pre tých, ktorí po
krste páchajú zlo. Aj oni
potrebujú po každom
pošpinení očistiť sa a to
prijatím sviatosti
pokánia.

