Rímskokatolícka farnosť Nanebovzatia Panny Márie v Modre nad Cirochou

Neuverím, pokiaľ...
V súvislosti s atmosférou, ktorú tu máme
teraz, je možno aj vhodné si pripomenúť chvíle,
ktoré prežívali apoštoli po Ježišovej smrti: Večer

v ten istý prvý deň v týždni, keď boli učeníci zo
strachu pred Židmi zhromaždení za zatvorenými
dverami, prišiel Ježiš, stal si doprostred a povedal
im: „Pokoj vám!“

Počas tejto Veľkej noci sme aj my boli
zhromaždení
v domoch
a v mnohých
z nás
nepanovalo nadšenie a radosť, ale naopak smútok
a obavy z toho, čo bude. Mali sme príležitosť viac
uvažovať o sebe, o svojom zdraví, o svojej rodine,
o našej budúcnosti. Pre mnohým to bola príležitosť
zastaviť sa a skontrolovať si svoj život. Iní tieto
chvíle využili na modlitbu, na pozeranie svätých
omší.
Predovšetkým cez médiá sme mali veľa možností pustiť Ježiša doprostred
našich domovov. Tí, ktorí ho pustili dovnútra, tým doniesol pokoj, ktorý je teraz
tak veľmi potrebný.

Tomáš, jeden z Dvanástich, nazývaný Didymus, nebol s nimi, keď prišiel
Ježiš. Ostatní učeníci mu hovorili: „Videli sme Pána.“ Ale on im povedal: „Ak
neuvidím na jeho rukách stopy po klincoch a nevložím svoj prst do rán po
klincoch a nevložím svoju ruku do jeho boku, neuverím.“

Tento týždeň som osobne zažil viacerých, ktorí prišli s názorom: „Korona
vírus neexistuje, asi je to len výmysel politikov.“ Tento názor sa zrodil v hlavách
ľudí, ktorí mali možnosť každý deň pozerať a počúvať správy o státisícoch
nakazených, o desiatkach tisícoch mŕtvych. Ich chybou je to Tomášovské,
pokiaľ... Mnohí nie sú schopní veriť pokiaľ neuvidia vo svojej blízkosti chorých,
mŕtvych, hoci realita choroby je už blízko nás.

Tomáš mu odpovedal: „Pán môj a Boh môj!“ Ježiš mu povedal: „Uveril si,
pretože si ma videl. Blahoslavení tí, čo nevideli, a uverili.“

PROGRAM
20.4.-26.4.
Pondelok – 20.4.
Féria

17.00

† Anna Harvanová
č. 261

Utorok – 21.4.
Féria

7.00

† Štefan Sivčo

Streda – 22.4.
Féria

17.00

Štvrtok – 23.4.
Sv. Vojtech, biskupa
a mučeníka
Spomienka
Piatok – 24.4.
Féria

7.00

† Ján Volovský
č. 181

17.00

† Michal Ontkoc

8.00

Na úmysel

10.00

Na úmysel

Sobota – 25.4.
Sv.Marka,
evanjelistu
Sviatok
Nedeľa – 26.4.
3. Veľkonočná
nedeľa
1.
2.
3.

Pokoj Vám do Vašich
rodín

č. 192
† Jozef Miko
č. 220

Do odvolania sa v kostole konajú len súkromné
sväté omše, bez účasti veriacich.
Pri svätých omšiach je na základe hlavného
hygienika prítomná len nevyhnutná asistencia.
Kostol je stále otvorený v čase od 9 h – 17 h na
súkromné modlitby.

† 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
Peter a Jozef

Zmeny, ktoré doniesol vírus
Keby nám niekto pred polrokom hovoril:
- o našich prázdnych kostoloch,
- o obradoch Veľkej noci bez
veriacich,
- o svätení veľkonočných jedál doma,
- o pohreboch, kde bude len blízka
rodina a bez karu,
- o odložených svadbách,
- o zrušení hromadného spovedania,
neverili by sme mu a možno by sme
takého človeka považovali za zlého, ktorý
nepraje dobro pre veriacich. Pravdou sa
stali tieto slová a aj veriaci sú nútení
dodržiavať takéto nepríjemné zákazy.
Je správne veriť, že dôjde k zmenám, ale
dnes sme od tohto okamihu ešte ďaleko. Je
pravdou, že v Čechách sa idú „otvárať“
kostoly, ale koľko ľudí tam do kostolov
chodí? Nie je správne sústrediť sa teraz
na otvorenie kostolov, ale dnes je čas pre
otvorenie sŕdc Bohu. Skloňme sa pred
Bohom a prosme ho o pomoc a ochranu
pred týmto vírusom.

Pri tejto epidémií verme a robme
všetko preto, aby sme neprišli do jej
blízkosti.

Mia Rajňaková
Veronika Sulíková
Richard Kurila

Bábätku sníček,
Pane, daj,
spolu nás všetkých
požehnaj,
by všetci radosť
z nás mali,
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Vychádza každú druhú nedeľu na základe požiadavky p. farára.
dostali.

ktorí už z tohto sveta odišli. Oni verili a
dúfali v Teba. Daj, aby bol oslobodení
od všetkých trestov a stali sa účastni
nebeských radostí. Skrze Krista, nášho
Pána. AMEN.

Texty pre Vás spracoval a upravil Ondrej. Text neprešiel jazykovou úpravou.

