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Rímskokatolícka farnosť Nanebovzatia Panny Márie v Modre nad Cirochou 0
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Za Ježišom šiel veľký zástup. On sa k nim obrátil
0
povedal im: „Ak niekto prichádza ku mne a nemá
0

Majme v nenávisti zlo!

a
v nenávisti svojho otca, matku, ženu, deti, bratov,
sestry, ba aj svoj život, nemôže byť mojím učeníkom.“
Ježiš nežiada od nás, aby sme nenávideli svojich
príbuzných. Ale každý, kto sa v určitom okamihu
rozhodne žiť podľa evanjelia, musí zanechať starý život.
Ak sa rozhodneme, že máme milovať Boha a blížnych,
tak musíme prestať žiť podľa zlozvykov, čo sme doteraz
žili v našich rodinách. Ak nás formovali naši rodičia, starí
rodičia, naši príbuzní, ak sme zdedili po našich predkoch
to, čo nás vzdiaľuje od Boha, tak je čas vzdať sa týchto zlých návykov. Je potrebné začať
nenávidieť to, čo je zlé, vedieť pomenovať zlo v sebe, v našich rodinách, v našom
príbuzenstve, v našej farnosti.
Ak niekto prichádza za Ježišom do chrámu ráno či večer, ak sa prihovára Bohu, ale
v jeho vnútri je nazbierané zlo, tak nie je Ježišov učeník. Sme len formálni kresťania, ale
nie sme hodní vzťahu s Bohom, nie sme hodní Boha. Boh nás má rád a chce, aby sme žili
v jeho prítomnosti, ale jeho prítomnosť si zaslúžime len úprimnou vierou a zbožným
životom.

Súťaž v robení dobra

V predchádzajúcej téme sme hovorili, že máme sa
ustavične zbavovať zla. Zlo sa na človeka „lepí“ v rôznych
formách a treba ho dať preč. Nie je to jednoduché, preto je
potrebné veľa o tom rozprávať. Ak sa to podarí, tak je tu ďalší
krok, a to konať dobro. Táto spoločnosť organizuje rôzne
súťaže, kultúrne, športové, spoločenské. Jedna súťaž tu chýba –
súťaž v konaní dobra.
Veľa času dokážeme rozprávať o chybách druhých, o tom,
ako tí druhí sa majú správať lepšie. Namiesto toho ale
nerozprávame o sebe, o tom, ako sa my máme polepšiť. Pokorný
človek rozpráva o svojich chybách a hľadá spôsoby, ako byť lepším človekom. Pyšní ľudia
rozprávajú o chybách druhých, nedokážu rozprávať o svojich nedostatkoch.
Je čas zapojiť sa do súťaže v robení dobra. Ráno si dáme ciele ako urobiť druhých šťastnými
a večer si to skontrolujeme. Dá sa to. A treba začať ihneď!

PROGRAM
5.9.-11.9.
Pondelok – 5.9.
Féria

Každý deň je možné
urobiť dobre druhému!
7.00

Pondelok – 12.9.
Féria

† Anton
† Magdaléna
† Darina
† Andrej

Utorok – 6.9.
Féria
Streda – 7.9.
Sv. Marka Križina,
Melichara
Grodzieckého
a Štefana Pongrácza,
kňazov a muč.
Spomienka
Štvrtok – 8.9.
Narodenie Preblah.
P. Márie
Sviatok
Piatok – 9.9.
Féria
Sobota – 10.9.
Féria

NEDEĽA –11.9.
DVADSIATA
ŠTVRTÁ NEDEĽA
CEZ ROK

18.00

† Michal
† Mária
č. 235

18.00

18.00

8.00

8.00

10.00

† Helena Volovská
č. 83
† Anna† Andrej
† Jozef
č. 80
Za ZBP a ochranu
P. Márie pre Janu,
Vladimíra,
Ľubomíra
30 r. života
Za ZBP a pomoc
pre Vladimíra
a rodinu č. 289
Na úmysel

1. Dnes bude pobožnosť o 14.00 hod.

PROGRAM
12.9.-18.9.

Doprajme svoj úsmev
druhým.
7.00

† Anna 1. výročie
smrti
č. 307

18.00

Za ZBP pre Jána 70
rokov života a jeho
rodinu

Štvrtok –15.9.
7.00
SEDEMBOLESTNE
J PANNY MÁRIE
PATRÓNKY
SLOVENSKA
9.00
Slávnosť
Piatok – 16.9.
Sv. Kornel, pápež
18.00
a Cyprián,
bisk.,mučeníci
Sobota – 17.9.
Féria
8.00

Za ZBP a ochranu
Panny Márie pre
Mareka, Luciu,
Petra a ich rodinu
† Ján Rajňák 5. výr.
smrti

Utorok – 13.9.
Sv. Jána
Zlatoústeho, biskupa
a uč. Cirkvi
Spomienka
Streda – 14.9.
Povýšenie sv. Kríža
Sviatok

NEDEĽA –18.9.
DVADSIATA
PIATA NEDEĽA
CEZ ROK

8.00

† Jozef Porvažník
† Jozef Chvostaľ
10. výr. smrti
č. 218
Na úmysel

10.00

1. Dnes bude pobožnosť o 14.00 hod.
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Končí doba hojnosti, a?
„Žijeme na konci toho, čo by sa mohlo
označovať ako hojnosť,“ povedal počas týchto dní
francúzsky prezident E. Macron.
Nebudeme tu komentovať obdobie, ktoré je
pred nami. Doteraz sme žili cez koronu zlé časy,
ale to bol to len slabý odvar toho, čo nás čaká, ak
sa veľmi rýchlo neudeje zázrak na trhoch
s elektrinou a plynom.
Ťažké časy, hlavne po novom roku,
dokážeme prejsť len vtedy, ak sa na ne začneme
pripravovať už dnes a ak si budeme navzájom oporou. Všetko sa dá prežiť, ale iba ak
sa ľudia dokážu správať dobre jeden k druhému a budú si oporou. Platí stále, že to, akí
sme ľudia, akí sme kresťania, sa ukáže vtedy, keď je zle, keď prídu životné skúšky.
Ak je pravda, čo tvrdí fr. prezident, tak končí doba hojnosti. Je čas šetriť. Starí
ľudia toto slovo poznajú, mladí menej. Poproste starých rodičov, nech vám o tom
porozprávajú, zíde sa to každému. Šetriť, šetriť, šetriť, je heslo budúcich mesiacov.
Nedokážeme ovplyvniť fungovanie celého sveta, ale dokážeme ovplyvniť ten
náš malý svet, kde sme. Skúsme sa viac usmievať, prestaňme nadávať na druhých
(nikto nie je dokonalý), popracujme na tom, aby bolo v našich domovoch teplo cez
zimu, ale aby bolo aj to pravé rodinné teplo, kde si manželia pomáhajú, kde si vážime
starých rodičov, kde deti odložia z rúk mobily a počítače, aby sa radšej rozprávali.

Verím v Boha – Verím v Krista

Základná otázka o zmysle ľudského bytia je: „Kto je Ježiš Kristus?“ Tú istú otázku
položil Ježiš svojim učeníkom: „Za koho ma pokladajú
ľudia?“ „A za koho ma pokladáte vy?“ Odpovedal mu Peter:
„Ty si Mesiáš.“ Na inom mieste učeníci odpovedali, že: „Ty si
Mesiáš, Syn živého Boha.“
Nebudeme písať prídavné mená privlastňované JK,
ale radšej spomeňme jeho slová: „Nemyslíte, že som
priniesol pokoj na zem. Nie pokoj som priniesol, ale meč.
Prišiel som postaviť syna proti otcovi, dcéru proti matke,
nevestu proti svokre.“ Asi tu niekde môžeme prerušiť
Ježišovu reč a povedať si, kedy sa syn v mene Ježiša má
postaviť proti otcovi. Každý syn musí mať svojho otca vo
veľkej úcte. Ak otec pácha hriech, opíja sa, je gemblér,
nestará sa o rodinu, nemá v úcte svoju manželku, nepracuje na zveľaďovaní domu
a okolia, je to zlé. Ak matka nie je „srdcom“ rodiny, a nedáva lásku, ak nerada varí, perie,
neprihovára sa deťom, nemá v láske manžela, je to zlé. Ak svokor alebo svokra organizuje
život synovi, neveste, ich deťom, ak sa im mieša do ich rolí, je to zlé. V týchto prípadoch
syn, dcéra, nevesta sa musia postaviť proti tomu, kto im ich život kazí a rozbíja, lebo ak to
neurobia, bude zle!
Zdroj: Poznaj a ver, str. 26

Aké hodnoty máme, čo ponúkame?

Kresťan by mal byť kresťan, tak? No, ale nie
je to tak. Kresťania nemajú problém dať si na
seba nálepku ľavičiarov, socialistov, progresívcov
a pritom byť hrdý. Čudné, ale pre mnohých sa to
javí, ako normálne. Normálne to však nie je.
Mnohí kresťania si neprečítajú volebné
smerovanie strany, za ktorú sa stavajú a chcú byť
zvolení, stávajú sa súčasťou rôznych strán, lebo
im to príde správne. Nepoznajú podstatu strany,
ktorej nálepku si dajú na seba, ale sa k nej hlásia.
Často sa správame tak, že by sme chceli, aby
ten náš Boh bol socialista, aby to bol Boh, ktorý dokáže „pochopiť“ aj vzťahy
muž-muž, žena-žena, a keby ten Boh prijal aj myšlienku sobášenia takýchto
párov v kostole, tak to by bol „aký ideálny Boh“, však?
Žiadny kresťan, nie je ideálny, ale každý kresťan sa má hlásiť ku
kresťanským hodnotám. Ak to tak nie je, tak je čosi zdeformované, tak je to
dáka kamufláž, na míle vzdialené od kresťanstva.
Politika nepatrí do kostola, ale kresťania a kresťanské hodnoty patria do
politiky! Preto, začnime používať viac zdravý rozum a menej počúvať tých, čo
tak veľmi kričia a majú populistické reči a ponúkajú rôzne pseudo-hodnoty.

Príbehy pre každého – Potápač
S manželkou Katkou sme sa raz rozhodli prežiť nezvyčajnú dovolenku na
jednom rajskom ostrove, ktorý ponúkal nádherné pláže a športové potápanie.
Nevidel som problém v tom, že sme sa nikdy predtým nepotápali. Keď sme boli
v hĺbke asi 7,5 m, zrazu mi napadlo: „Čo ak mi
dýchací prístroj prestane dodávať vzduch? To bude
môj koniec. Uháňal som na hladinu ako akrobat
v cirkuse. Inštruktor vyplával za mnou a pýtal sa, čo to
robím. Vysvetlil som mu, že som sa bál, ak by zlyhal
môj dýchací prístroj.
Plával som pomaly k brehu a cítil som sa ako
olympijsky atlét, ktorý si zlomil nohu. Doterigal sa
pomaly na pláž a nadával si: Prečo som len nezostal
pod vodou? Teraz tu musím čakať, kým sa Katka vráti.
Som taký smoliar. Zaplatil som 100 dolárov, aby som
sa ponáral a pozoroval morský svet, a nie aby som
sedel na pláži.
Sedel som tam, mračil sa a šomral si popod nos. Zrazu sa predo mnou
objavila Katka! „Čo sa stalo?“ spýtal som sa jej, keď sa utierala. „Nechcela som,
aby si tu bol sám, preto som sa rozhodla, že prídem za tebou,“ povedala. „Tebe sa
nepáčilo potápanie?“ „Bolo to nádherné, ale radšej tu budem s tebou.“
Toto je pravá tvár lásky, ktorá nehľadá svoj vlastný prospech, ale pozerá na
toho, koho miluje. Takto sa rozhodujú tí, čo ľúbia.

