Rímskokatolícka farnosť Nanebovzatia Panny Márie v Modre nad Cirochou

Otvor sa!
V prvom dnešnom čítaní povzbudzuje prorok
Izaiáš malomyseľných: „Vzchopte sa, nebojte. Hľa, váš
Boh!“ Aj my často upadáme do malomyseľnosti. Pri
chorobách, rôznych starostiach a problémoch, strácame
odvahu, vieru v pravdu, dobro a spravodlivosť. Izaiáš
nám odkazuje, že kto verí v Boha, ten v ňom má
neskutočnú oporu a silu.
V druhom čítaní z listu apoštola Jakuba odkazuje
Ježiš svojim učeníkom, aby vieru v Ježiša nespájali
s nadržaním osobám. Akékoľvek vedúce postavenie, či
ide o manažéra, politika, biskupa by nemalo byť
o nadržaní osobám. Ak v práci uprednostníte na vedúce
miesto menej šikovného len preto, že je váš známy, tak
on sa poteší, ale jeho podriadení budú trpieť, ak to bude neschopný nadriadený. Ak
politik bude pri rozdeľovaní štátnych a európskych zdrojov uprednostňovať
príslušnosť k jeho strane, tak urobí „dobre svojim“, ale stane sa pokrytcom voči
druhým, ktorí veria na spravodlivé rozdeľovanie európskych a štátnych zdrojov. Ak
sa biskup nebude rovnako spravodlivo správať voči kňazom, ale bude
uprednostňovať jedných pred ostatnými, tak ostatní kňazi budú trpieť.
V evanjeliu dnešnej nedele Ježiš uzdravuje hluchonemého. Povedal mu:
„Effeta!“, čo znamená „Otvor sa!“ Žijeme časy, v ktorých sú mnohí hluchí a nemí
a sú aj hluchonemí. Sme hluchí na pravdu. Od rána do večera počúvame bludy.
Masmédia do nás tlačia rôzne negatívne informácie o krádežiach, o chorobách,
o haváriách, vraždách, o intrigách. Masmédia a politici nám vysvetľujú, kto je dobrý,
a kto zlý, koho máme mať radi, a koho je potrebné dať do väzenia. Ak nás toto
formuje a napĺňa, tak čo dobré z nás vyjde? Nerozumieme tomu, že hlúposti
netreba počúvať, že televízia aj rozhlas majú vypínač, ktorý je potrebné stlačiť.
Sme nemí. Neraz, keď sa treba zastať spravodlivého mlčíme. Ak je potrebné obhájiť
tých, čo šíria dobro, sme ticho. Dokonca sa pripájame k tým, čo sa vždy sťažujú,
nadávajú, ktorým nikdy nič nie je dobré. Sme hluchí a nemí. Dnes prichádza ku
každému z nás Ježiš a hovorí: „Effeta!“ Dovoľ mu, aby sa ťa dotkol a otvoril ti uši,
aby počúvali o dobre a otvoril ústa, aby hlásali pravdu a radosť medzi ľuďmi.
Záleží len na tebe, či si schopný otvoriť sa.

Weingarten, Nemecko – 1055
V benediktínskom kláštore vo Weingartene je
možné už viac ako 900 rokov uctievať časť predrahej
Kristovej krvi. Podľa historikov mal vojak Longinus
priniesť do Mantovy relikviu predrahej Kristovej krvi,
ktorá bola následne podelená na viacero častí
a darovaná viacerým vplyvným osobám tej doby.
Najznámejší z nich boli Karol Veľký a viacerí pápeži.
Relikvia predrahej Kristovej krvi sa dostala aj do
Weingartenu. Podľa starobylého dokumentu z roku
1055 bola panovníkovi Franskej ríše, Henrichovi III.,
podarovaná vzácna relikvia. Následne ju zanechal
ako dedičstvo panovníkovi Flámska, Balduinovi, a ten
ju zasa daroval dcére Judite.
Keď Guelfo IV. z Bavorska požiadal o ruku Juditu, podarovala mu vzácnu
relikviu a on ju daroval benediktínom vo Weingartene. V tom čase bol predstaveným
komunity opát Wilichon. Slávnostná ceremónia sa udiala 4. marca 1094. Opátstvo
získalo následne od viacerých pápežov výsadu viacerých odpustkov. Opátstvo sa
zároveň stalo náboženským centrom mimoriadneho významu. Každoročne sa
vo Weingartene organizuje na počesť relikvie slávnosť nazývaná Jazda krvi. Ide
o prehliadku, na ktorej sa zúčastňuje asi 3000 koní osedlaných zástupcami farností
a klérom jednotlivých kostolov.
Zdroj: Eucharistické zázraky vo svete, str. 168

Ľudské dobro je dôležitejšie ako nedeľa
Ježiš v istú sobotou prechádzal cez obilné pole. Jeho učeníci si trhali klasy, mrvili
si rukami a jedli. Videli to farizeji a pýtali sa ich: „Prečo robíte v sobotu, čo
neslobodno?“ Ježiš im odpovedal príkladom ešte z čias kráľa Dávida. Keď bol hladný
on i jeho družina, vošli do Božieho domu a jedli obetované chleby, ktoré nesmel jesť
nik, iba kňazi. I povedal im: „Syn človeka je Pánom nad sobotou.“
Pre židov bola sobota posvätným dňom tak, ako pre kresťanov je nedeľa. Aj my
sa neraz zamýšľame nad tým, čo je dovolené robiť v nedeľu, a čo nie je dovolené.
Podstatným zmyslom nedele je zasvätiť tento deň. Tu by sme mali začať. Ak sa
nestíhame modliť cez týždeň, v nedeľu je ten čas, keď sa máme viac porozprávať
s Bohom a byť účastní na svätej omši.
V nedeľu sa máme zdržiavať prác. Je šesť dní určených na prácu, ale siedmy je
na odpočinok. Naše telo si má odpočinúť, to je dôležité. Preto cieľom príkazu svätiť
nedeľu je naše dobro. Každý si oddych predstavuje po svojom. Jeden si rád prečíta
dobrú knihu, druhý si oddýchne pozeraním dobrého filmu, pre ďalších je oddychom
prechádzka do prírody, bicyklovanie, pre iného je to futbal.
Vo výnimočných prípadoch, ak by malo dôjsť ku škodám na majetku alebo zdraví, sa
môže pracovať. Ak sú v práci potrebné nepretržité zmeny, ak potrebujú
poľnohospodári poorať polia, pozbierať úrodu, ak hrozí povodeň alebo iný prírodný
živel, je dovolené pracovať.

SV. OTEC FRANTIŠEK –
POKYNY PRE PREŠOV
Vstup na podujatie
Na všetkých Apoštolských cestách pápeža je
nutné prechádzať viacerými bezpečnostnými
kontrolami. Kontrolné brány v Prešove pre vstup
na podujatie sa otvárajú 14. septembra 2021 o
02:00 hod. Týmito bodmi musí prejsť každý
účastník individuálne. Prosíme vás, aby ste si čas
príchodu naplánovali v dostatočnom predstihu,
aby ste prešli bezpečnostnou kontrolou včas a bez
stresu. Následne budete dobrovoľníkmi nasmerovaní do sektora, v ktorom zotrváte
počas celého podujatia.
S časom príchodu netreba váhať, aby ste sa mohli dostať podľa možnosti čo
najbližšie. Sektory sa budú zapĺňať postupne od pódia (po naplnení sektora sa
sektor uzavrie a bude sa napĺňať ďalší).

Sprievodný program
Samotnému príchodu Svätého Otca bude predchádzať sprievodný program –
bezprostredný duchovný program – so zaujímavými hosťami. Program a hostí budeme
priebežne zverejňovať.

Ako bude prebiehať kontrola a čo si nachystať?
o
o

Dokumenty potrebné k vstupu na podujatie:
- ID karta (Občiansky preukaz)
- QR kód (vstupenku), ktorý ste obdržali pri registrácii na podujatie v
REGISTRAČNOM systéme (je potrebné mať so sebou vytlačený na papieri)
V prvom rade vás čaká kontrola QR kódu pre vstup na podujatie spolu s občianskym
preukazom (je potrebné nachystať si QR kód z registrácie, ktorý vám bude po vašej
registrácii zaslaný na email). Nasleduje bezpečnostná kontrola a následný vstup do
sektora.
Dôležité: Po vstupe do sektora tento priestor neopúšťajte alebo sa ho nesnažte meniť.
Sektor môžete opustiť na toaletu a vrátiť sa na svoje miesto. Presun do iného sektoru
(napr. bližšie k pódiu) nebude možný.
Vzhľadom na aktuálne epidemické opatrenia ste po vstupe do sektora registrovaný pre
prípadné epidemiologické trasovanie.
Keďže v sektore strávite niekoľko hodín, prineste si so sebou dostatok tekutín a
jedla.

Uzatvorenie prístupových ciest a sektorov
Kvôli bezpečnému a plynulému priebehu celého podujatia bude uzatvorenie
príjazdových ciest na podujatie v čase už 13. 9. 2021 večer.
Všetci účastníci musia prejsť kontrolou a zaujať svoje miesto v sektore 14. 9. 2021 do
8.00 hod, teda dve hodiny pred plánovaným príchodom Svätého Otca. Po tomto čase
budú vstupy do sektorov zatvorené.

Bezpečnostné pokyny
Ak budete mať so sebou vlastnú vodu vo fľaši, pri bezpečnostnej kontrole si z nej
budete musieť odpiť.
Ak potrebuje niekto poradiť a pomôcť s registráciou, tak sa môžete obrátiť na
zamestnancov obecného úradu počas pracovnej doby. Bližšie pokyny o odchode
autobusu do Prešova budú zverejnené prostredníctom obecného rozhlasu.

PROGRAM
6.9.-12.9.
Pondelok – 6.9.
Féria
Utorok – 7.9.
Sv. M. Križina, M.
Grodzieckeho a Š.
Pongrácza, kňazov
a muč., spomienka
Streda – 8.9.
Narodenie Pr. Panny
Márie, Sviatok
Štvrtok – 9.9.
Féria
Piatok – 10.9.

Pane, požehnaj všetkých
pútnikov za sv. Otcom
† Verona
17.00

† Mária † Michal
č. 235
7.00

7.00

17.00
Féria
Sobota – 11.9.
8.00
Féria
NEDEĽA –12.9.
DVADSIATA
ŠTVRTÁ NEDEĽA
CEZ ROK

č. 185

8.00

Za ZBP pre Máriu
90 rokov
života a jej rodinu

Za ZBP 50 r. spol.
života Adam
Magdaléna
a ich rodinu
ZBP a ochranu
P. Márie pre
Jozefa a Boženu
a ich rodinu č. 279
Na úmysel

10.00

Tento týždeň sa uskutoční na
Slovensku najvzácnejšia Cirkevná
návšteva za posledných 20 rokov,
príde medzi nás sv. Otec. Po
farnostiach po celej krajine kňazi
organizujú rôzne prípravné akcie,
duchovne povzbudzujú svojich
veriacich, aby putovali na stretnutia
so sv. Otcom, zástupcom Krista na
zemi. Každý dobrý syn a každá
milujúca dcéra sa radi stretnú so
svojím otcom. Toto platí o všetkých,
ktorí ste sa prihlásili a idete do
Košíc, do Prešova alebo do Šaštína.
Pán Boh nech Vás všetkých
sprevádza na tejto Vašej púti.

PROGRAM
13.9.-19.9.
Pondelok – 13.9.
Sv. Jána
Zlatoústeho,
bis. a uč. Cirkvi
Spomienka
Utorok – 14.9.
Povýšenie Svätého
Kríža, Sviatok
Streda – 15.9.

Otvorme sa pravde

17.00

č. 24
† Ján Rajňák

Féria
Sobota – 18.9.
Féria
NEDEĽA –19.9.
DVADSIATA
PIATA NEDEĽA
CEZ ROK

č. 282

7.00
7.00

SEDEMBOLESTNEJ

P. MÁRIE, Slávnosť
Štvrtok –16.9.
Sv. Kornela a
Cypriána
biskupa, mučeníkov
Piatok – 17.9.

† Ján † Maria
Bončíkoví
† Stanislav Pavlišin

† Jozef Harakaľ
1. výročie smrti

9.00

17.00

† Jozef Chvostaľ
9. výročie smrti

8.00

Ján Gajdoš
70 rokov života
Na úmysel

8.00
10.00

V tomto týždni v stredu, v piatok a v sobotu sú Jesenné
kántrové dni. Obsahom Jesenných kántrových dní je
poďakovanie za úrodu. My budeme mať tento deň
poďakovania v piatok pri večernej sv. omši.

Počas týchto dní sa modlíme za
Slovensko, aby s úctou prijalo
sv. Otca Františka,
aby táto vzácna návšteva bola
povzbudením pre nás všetkých
do zložitých časov,
ktoré sú pred nami.
AMEN.
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