Rímskokatolícka farnosť Nanebovzatia Panny Márie v Modre nad Cirochou

Služba a láska
V dnešnom prvom čítaní sa pýta Jozue
izraelských kmeňov: „Ak sa vám nepáči slúžiť Pánovi,
tak si dnes vyberte, komu chcete slúžiť: či bohom,
ktorým slúžili vaši otcovia v Mezopotámii, a či bohom
Amorejčanov, v ktorých krajine bývate. No ja a môj
dom, my budeme slúžiť Pánovi.“
Tu istú otázku môže položiť starozákonný Jozue
dnes nám. Komu chcete slúžiť? Komu slúžiš? Komu sa
klaniaš? Akých bôžikov uctievaš?
Odpoveď si musí dať každý z nás.
Komu slúžime? A slúžime? Vieme, čo to znamená
slúžiť? Vieme, dokážeme poslúžiť svojimi rukami,
svojimi nohami, svojimi ústami, svojím správaním,
svojím časom???
Žijeme časy, keď čakáme, že iní nám poslúžia, no my sami, slúžiť nechceme.
Vieme pomenovať, ako nám majú poslúžiť druhí, čo nám majú dať, čo majú urobiť,
čo majú povedať, ale nevieme a nedokážeme v pokore pred Pánom a blížnym si
povedať ako my máme poslúžiť Bohu a blížnym. Ale slová „nebudem slúžiť“ sú
slová diabla. Ak nedokážeme poslúžiť, tak robíme zlé, robíme to, čo chce diabol.
V druhom dnešnom čítaní píše Pavol Efezanom o pokore: „Bratia, podriaďujte
sa jedni druhým v bázni pred Kristom. Ženy svojim mužom ako Pánovi, lebo muž je
hlavou ženy.“ Ženy, majú sa podriaďovať mužom, podľa slov evanjelia. Milé dámy,
darí sa vám to? Trávite hodiny počúvaním božieho slova, modlitbou. Platia vo vašom
živote slová tohto čítania? Počúvate a podriaďujete sa svojím mužom, tomu čo
povedia, čo „nariadia“? Ak to tak nerobíte, tak Váš život je v rozpore s požiadavkou
písma.
„Tak sú aj muži povinní milovať svoje manželky ako vlastné telá. Preto muž
zanechá otca i matku a pripúta sa k svojej manželke a budú dvaja v jednom tele.“
Muži, milujete svoje ženy? Ste ohľaduplní k nim, k ich potrebám? Dávate najavo
každý deň svojím manželkám to, že sú milované? Ste im vďační za to, že Vám
porodili Vaše deti? Ste oporou svojím manželkám pri výchove detí? Staráte sa
o dobro Vašich rodín?
Milí manželia: „Opustili ste otca i matku a pripútali ste sa jeden k druhému?“

Bordeaux, Francúzsko – 1822
Eucharistický zázrak v Bordeux je úzko spätý
s komunitou, ktorá bola založená v roku 1820
ctihodným otcom Pierrom Noaillom. Komunita je
dodnes činná najmä na území Ázie a Afriky. Zázrak
sa udial 20 mesiacov po založení komunity v ich
Kostole svätej Eulálie na ulici Rue Mazarin
v Bordeaux. Ježiš sa zjavil v hostii hneď potom, ako
otec Abbé Delort, ktorý v ten deň zastupoval otca
Noailleho, pri liturgickej slávnosti udelil požehnanie
Najsvätejšou oltárnou sviatosťou.
Mnohí veriaci, ktorí boli na liturgii prítomní, mohli
viac ako dvadsať minúť kontemplovať a potvrdiť
zjavenie žehnajúceho Ježiša, ktorý sa objavil v hostii,
ktorá bola vystavená na verejnú úctu. Niektorí z nich
dokonca tvrdili, že počuli Ježiša, ako hovorí: „Ja som ten, ktorý Som.“ Táto udalosť
bola potvrdená cirkevnými autoritami, medzi ktorými bol aj arcibiskup z Bordeaux
Mons. Aviau, ktorý osobne vypočul svedkov prítomných pri zázraku. Aj dnes je
možné navštíviť kaplnku zázraku a uctiť si vzácnu relikviu v monštrancií.
Zdroj: Eucharistické zázraky vo svete, str. 164

Ideš na stretnutie so sv. otcom?
Je to zvláštne, že si dnes kladieme otázku, či ideš na stretnutie so sv. otcom.
O niekoľko dní máme možnosť stretnúť sa a byť v blízkosti zástupcu Krista na
zemi a my sa ešte pýtame, či sa „chce“, či sú „ochotní“, či „...“?
Je pochopiteľné, že mnohým bráni ich zdravotný stav, aby sa zúčastnili
tohto stretnutia. Je to pochopiteľné, ale kde sú ostatní? Kde sú státisíce
pokrstených, pobirmovaných kresťanov katolíkov? Každý, kto má zdravé nohy
a komu nebránia vážne zdravotné prekážky, by mal ísť na stretnutie so svätým
otcom. Žiadne výhovorky neplatia.
Je pravdou, že sme spohodlneli. Pre mnohých je pohodlnejšie sedieť doma
v obývačke a nenamáhať sa vôbec. Zahanbuje nás to, ale takí sú, mnohí sú takí,
pohodlní a leniví. Ale toto je pravý obraz nášho správania a dnešného stavu
kresťanstva (nekresťanstva) na Slovensku. Bez hanby dokážeme vymýšľať prečo
neísť, namiesto toho, aby sme vynaložili úsilie a hľadali spôsoby, prečo ísť za sv.
otcom.
Pamätám si ešte na prvú návštevu sv. otca Jána Pavla II. vo Vajnoroch.
Myslím, že všetci tí, ktorí sme cestovali spolu autobusom sme mali „neskutočný
zážitok z tejto cesty“. Žiadny klimatizovaný autobus, a cestou späť aj dvere sme
mali otvorené ☺. Počasie návšteve veľmi neprialo, ale keď zakrúžil nad letiskom
vrtuľník so sv. otcom, tak zasvietilo slnko. Všetci sme boli nadšení. A kto by
nebol, veď došiel na Slovensko sv. otec.
Sv. otec príde znova, poďme ho spolu privítať.

Max Kašparú –
Správna motivácia

Čo ťa motivuje v duchovnom živote? Prečo ideš
do kostola? Prečo sa modlíš? Prečo v duchovnom
živote dokážeš robiť veci, ktoré iní nedokážu
a nechcú? Čo ťa vedie k tomu, že ideš na púť, hoci
iní nejdú? Poznáme odpovede na tieto otázky?
Jedinou motiváciou, jedinou silou, ktorá ťa má
ťahať a privádzať do kostola, k modlitbe, ku konaniu
dobrých skutkov, je Ježiš.
Už som raz spomínal neveriaceho spolužiaka,
ktorý prišiel do kostola preto, lebo sa mu páčil
displej, kde sú uvedené čísla piesní. Smiešne, ale
pravdivé. No mnohí chodia do kostola nie pre Ježiša,
ale z iných dôvodov: pre osobu kňaza, preto, lebo chodia aj druhí, preto, lebo...
(tu patrí plejáda rôznych „preto“, ktoré s Ježišom nesúvisia). Neraz svedčia aj
naše reči o tom, prečo chodíme do kostola. Dokážeme rozprávať o tom, kto tam
bol a kto nebol, kto čo mal oblečené, kto sa ako správal. No kostol nie je na
prezentáciu oblečení a sympatií.
Od srdca je vhodné poblahoželať všetkým, ktorí aj po kovide pochopili, že je
potrebné chodiť do domu nášho Pána. Pre nás všetkých platí: „Do kostola sa
chodí preto, aby sme tam načerpali Božie milosti, aby sme sa stretli s Bohom.“
Toto je Božie, to ostatné je ľudské. Ak je pre nás kostol miestom našej
prezentácie sa, ak tam prídeme len z titulu prestíže, tak to s Bohom nemá nič
spoločné.
Mnohí „trpia“ v kostole, lebo je im teplo, lebo je im zima, lebo „fúka na nás“,
lebo „nefúka“. Áno, jednému je teplo, na druhého fúka, ale čo tak trochu obety?
Máme zmysel pre Kristovu obetu, alebo platí: „Pane Bože v kostole odo mňa
nechci žiadnu obetu?“ Naši starí rodičia sa fyzicky viac namáhali, ako my, ale
i tak viac sa modlili, a viac prežívali svoju vieru ako my. Nemali toľko miesta na
sedenie, nemali vymaľované okná, aby nesvietilo prudké svetlo na nich, nemali
„fukár“, nemali okná na ovládač, aby sa otvorili keď je dusno v kostole, ale mali
väčšiu vieru. My toho máme viac, ako oni, ale chýba nám viera, viditeľná viera,
ktorá svedčí o našom dobrom vzťahu k Ježišovi.
Z kostola si domov donesme Ježiša v srdci a Božie slovo z homílie, to ostané
zahoďme preč.
Zdroj: Max Kašparú, Nebudem hrať divadlo pred Božou tvárou

Láskavé slovo na každý deň
V jednom starom macedónskom príbehu sa píše, že kedysi v Macedónii bolo zvykom, že
deti odnášali svojich príbuzných, ktorí už boli starí a chorí, do hôr a tam ich ponechali ich
osudu. Istý mladý roľník viezol svojho už starého otca do hory. Keď ho chcel opustiť, poprosil
ho otec, aby ho zaniesol ešte ďalej. Keď sa ho syn opýtal, že prečo, či sa mu toto miesto
nepáči, tak otec odpovedal, že on nechal na tomto mieste svojho otca a on chce zomrieť inde.
Mladého muža napadlo, že aj jeho takto po dákych tridsať rokov povezú na tieto miesta jeho
deti. Vrátil sa so svojím otcom domov a skryl ho vo svojom dome. Od vtedy sa mu začalo viac
dariť. Susedia sa ho pýtali, kto mu dáva rady, keď všetko koná tak rozumne?! Prezradil im, že
si doma ponechal svojho otca.
Str. 71

PROGRAM
23.8.-29.8.
Pondelok – 23.8.
Féria

Utorok – 24.8.
Sv. Bartolomeja,
apoštola
Sviatok
Streda – 25.8.
Féria

Vieš a chceš
poslúžiť blížnemu?
17.00

7.00

7.00

Za ZBP a dary
Ducha Svätého
pre Máriu a jej
rodinu
č. 152
Za ZBP pre
Štefana a Pavlínu
a ich rodinu
č. 175
† Ján Harakaľ
č. 255

Štvrtok – 26.8.
Féria
Piatok – 27.8.
Sv. Monika
Spomienka
Sobota – 28.8.
Sv. Augustín, biskup
a učiteľ Cirkvi
Spomienka
NEDEĽA –29.8.
DVADSIATA
DRUHÁ NEDEĽA
CEZ ROK

17.00

† Mária Vajdová

8.00

† Anna Miková

8.00

† Ján Miko
č. 281

10.00

† 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 našu služobnicu
Veronu
ktorá už z tohto sveta odišla.
Ona verila a dúfala v Teba.
Daj, aby bola oslobodená od všetkých
trestov a stala sa účastná nebeských
radostí.
Skrze Krista, nášho Pána.
AMEN.

PROGRAM
30.8.-5.9.

Namáhaš sa pre dobro
svojej rodiny?

Pondelok – 30.8.

Utorok – 31.8.

7.00

† Jozef † Margita
10. výročie
smrti
č. 78
† Zuzana Jenčová

Féria
Streda – 1.9.

7.00

† Michal Ontkoc

17.00
Féria

Féria
Štvrtok –2.9.
Féria
Piatok – 3.9.
Sv. Gregora
Veľkého, pápeža
a uč. Cirkvi
Spomienka
Sobota – 4.9.

17.00

8.00
Féria
NEDEĽA –5.9.
DVADSIATA
TRETIA NEDEĽA
CEZ ROK

8.00

† Jozef Blaha

Za ZBP Jána 40
rokov života a jeho
rodiny
č. 19
Za ZBP Márie 60
rokov života

10.00

1. V tomto týždni je Prvý piatok v mesiaci.

Podmienka účasti
Podľa aktuálne platných nariadení sa
stretnutia s pápežom Františkom budú
môcť zúčastniť tí, ktorí sú plne zaočkovaní,
to znamená:
•
•
•

a) aspoň 14 dní druhou dávkou dvojdávkovej
vakcíny,
b) aspoň 21 dní jednodávkovou vakcínou,
c) osoba najmenej 14 dní a nie viac než 12
mesiacov po aplikácii prvej dávky očkovacej
látky proti ochoreniu COVID-19, ak bola prvá
dávka očkovania proti ochoreniu COVID-19
podaná v intervale do 180 dní od prekonania
ochorenia COVID-19.
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