Rímskokatolícka farnosť Nanebovzatia Panny Márie v Modre nad Cirochou

Ježiš nechce formálnosť
V knihe Múdrosti počujeme tieto slová:
Povedali bezbožní: „Číhajme na spravodlivého,

lebo nám je na ťarchu. Stavia sa proti nášmu
správaniu, vyčíta nám prestupovanie zákona,
žaluje, že sme zradili svoju výchovu.“ A potom
text tejto knihy pokračuje: „Skúšajme ho potupou
a súžením, aby sme poznali jeho miernosť
a vyskúšali jeho trpezlivosť. Odsúďme ho na smrť
potupnú veď mu príde pomoc, ako hovorí.“

Ježiš rozprával ľuďom, čo majú robiť, ako
majú žiť, ako sa majú správať navzájom, robil zázraky, ktorými potvrdil svoje
božstvo, nasýtil davy... Ježiš sa postavil proti formalizmu farizejov, kňazov,
predstavených. On tým, ktorí prví mali dodržiavať zákon vyčítal, že sú horší ako
pohania, lebo oni zákon poznajú a i tak ho prestupujú. Tí, ktorí v jeho dobe mali byť
svedkami Boha, tí prví porušovali Zákon a postavili sa na čelo masy, ktorá Ježiša
odsúdila a zabila.
Čo by povedal Ježiš dnes tým, ktorí sa stali formálnymi kresťanmi?
Uvedomujeme si dnes, kde sme v našom kresťanstve formálni a kde sa už
posúvame od podstaty nášho náboženstva? Pozrime sa na sviatosti. Sú pre nás
dôležité samotné obrady krstu, birmovania, manželstva, alebo to, čo nasleduje po
obradoch? Na čo sa viac tešíme a čomu viac venujeme času? Pripravujeme sa
s radosťou na každú sviatosť, študujeme predtým katechizmus katolíckej Cirkvi?
O čom sa bavíme po prijatí sviatosti? O radosti z prijatia sviatosti, alebo
o pohostení...o daroch?
Môžeme rozprávať o pohreboch, pri ktorých vôbec nie sú dôležité formálne
záležitosti, napríklad vence, kvety, aká je truhla, či kar... Po pohrebe je z týchto
kvetov a vencov, ktoré stoja kopu peňazí, už len neporiadok, ktorý sa musí vyhodiť.
A potom tie „krásne“ kahance na hroboch... Pre koho je to dobré? To za každý
kahanec Boh odpustí zomrelému dáky hriech? Stačí jeden, jedna svieca na hrobe,
načo viac?
Formálnosť je len pre ľudí, nie pre Boha. V mnohých prípadoch formálnosť
odrádza mladých veriacich od viery. Vráťme sa zo zlej cesty formálnosti naspäť
k Bohu.

PROGRAM
20.9.-26.9.
Pondelok – 20.9.
Sv. A. Kim Taegon,
kňaz,
P. Chong Hasang
a spol., spomienka
Utorok – 21.9.
Sv. Matúša, apoštola
a evanj.
Sviatok
Streda – 22.9.

Zanechajme svoju
formálnosť vo viere
17.00

† Andrej Šovár
č. 196

7.00

† Pavlína
Harviliková
č. 13

7.00

† Jozef
† Anna Mikovi

Féria
č. 189
Štvrtok – 23.9.
Sv. Pia z Pietrelciny,
kňaza
Spomienka
Piatok – 24.9.
17.00
Féria

† Ján
† Štefan
† Helena
č. 181

Sobota – 25.9.
Féria
NEDEĽA –26.9.
DVADSIATA
ŠIESTA NEDEĽA
CEZ ROK

8.00

† Helena
† Štefan

8.00

Na úmysel

č. 269

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

PROGRAM
27.9.-3.10.
Pondelok – 27.9.
Sv. Vincenta de
Paul, kňaza
Spomienka
Utorok – 28.9.
Féria
Streda – 29.9.
Sv. Michala,
Gabriela a Rafaela,
arch. Sviatok
Štvrtok –30.9.
Sv. Hieronyma,
kňaza a učiteľa
Cirkvi, Spomienka
Piatok – 1.10.
Sv. Terézie od
Dieťaťa Ježiša
Spomienka
Prvý piatok
Sobota – 2.10.
Svätých anjelov
strážcov
Spomienka
NEDEĽA –3.10.
DVADSIATA
SIEDMA NEDEĽA
CEZ ROK

Ježišov učeník slúži
všetkým
† Anna Harvanová
17.00

7.00

č. 261
† Ján † Verona
č. 181

7.00

Na úmysel

17.00

† Helena Kurejová
1. výročie
smrti

8.00

Na úmysel

8.00

Na úmysel

10.00

1. Dnes je 107. Svetový deň migrantov a utečencov.

Túto nedeľu 19.9. o 11.30 h bude
slúžená sv. omša „Pri obrázku“. Sv.
omšu bude celebrovať vdp. Jozef Kozák,

ANNU

farár v Humennom na sídlisku III. Hoci

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.

sv. omša bude vonku, zoberte si so
sebou rúška.
Autobus

odchádza

o 10.00

h

od

pekárne. Je možné ísť do vojenského
priestoru aj s autami.
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Vychádza každú druhú nedeľu na základe požiadavky p. farára.
Texty pre Vás spracoval a upravil Ondrej.
Text neprešiel jazykovou úpravou.

Pápež František na Slovensku
Návšteva sv. otca na našom území je tak
dôležitá udalosť, že je prirodzené rozprávať
a písať o tom pred príchodom a po odchode
pápeža Františka. Preto som písal vo farských
listoch o tom pred jeho príchodom a budem
rozoberať podstatné veci z tejto návštevy aj
naďalej.
Je to chvályhodné, že viacerí naši farníci
boli súčasťou toho davu, súčasťou tých, ktorí
prekonali mnohé zábrany a vyšli v ústrety svojmu
pápežovi. Ako ktosi z nich povedal, ak svätý otec dokáže prejsť toľký kus cesty
a prísť na návštevu k nám, či „ja“ budem sedieť doma a nepôjdem mu naproti?
Aká by to bola hanba, ak by tí, ktorí mohli ísť naproti svätému otcovi, ak by
neprišli na tie miesta, kde sa sv. Otec rozhodol stretnúť s veriacimi Slovákmi? Medzi
tými, ktorí tak urobili boli mnohí chorí, v rukách držali barly, v tele si niesli množstvo
diagnóz, ale prišli, lebo chceli. Toto je to božské, ak dokážeme v úprimnej radosti zo
stretnutia so zástupcom Krista prekonávať rôzne prekážky. Takéto skutky majú pred
Bohom neskutočnú hodnotu.

Slúžiť treba, slúžiť

Ježiš
vyučoval
svojich
učeníkov
a pripravoval ich na evanjelizáciu, na časy, keď
„Syn človeka bude vydaný do rúk ľudí a zabijú
ho.“ Keď apoštoli počúvali tieto slová, tak im
nerozumeli. Ježiš sa netrápil nad tým, že
nerozumeli
týmto
slovám
a namiesto
opakovaného vysvetľovania začal im rozprávať
o službe. Podstatné slovo práce Ježišovho apoštola bolo, je a bude služba.
„Kto chce byť prvý, nech je posledný zo všetkých a služobníkom všetkých.“
Ježišov učeník nie je vyštudovaný teológ s titulmi pred a za menom. Môže ním byť,
ale toto nie je Božie kritérium. Ježiš má iné hodnotenie „svojich“. Jeho hodnoty nie
sú postavené na krásnych a múdrych slovách, i keď aj tie sú dôležité. Ježiš chce mať
svojich učeníkov = služobníkov.
Na čom je postavená táto služba? Ježišov učeník, pápež, biskup, kňaz i laik je
aktívny v prostredí, kde sa nachádza, v službe pre druhých. Slúžiť druhým stojí na
vnímaní potrieb tých, komu máme slúžiť. Slúžiť je potrebné „všetkým“ aj dobrým,
aj zlým, aj bohatým aj chudobným, tým, ktorí nás majú radi, ale aj tým, ktorí nás
veľmi nemusia. Slúžiť je potrebné telu i duši, slovom i príkladom.
Ako slúžim? Slúžim vždy rád ochotne komu treba? Som sluhom všetkých
a pre všetkých? Alebo je to naopak? Som radšej, keď mne slúžia? Vyberám si
kedy, komu a v čom poslúžim? Nevyhováram sa pokrytecky na mnohé preto..., len
aby som nemusel robiť, slúžiť viac, ako sa mi chce? Slúžiť treba, dokonca je to
povinnosť, ale slúžim rád?

Ježiš, môj uzdravovateľ
Pán si zvyčajne vyberá ľudí, ktorí boli zranení, aby pomáhali iným uzdravovať tie
isté zranenia. Ak by ste prišli do rehabilitačného domu pre drogovo závislých, zistili by
ste, že takmer všetci ošetrovatelia, ktorí vedú program
rehabilitácie, boli kedysi drogovo závislí. To isté platí aj
v prípade anonymných alkoholikov, lebo ľudia, ktorí sa
vyliečili, vedia prejavovať opravdivú lásku a trpezlivosť
s tými, ktorí sú podobne postihnutí. Ak hľadáte nejakú
liečbu, napr. ako sa uzdraviť zo závislosti od alkoholu,
zvyčajne zistíte, že človek, ktorý vám pomáha dostať sa
z tejto závislosti, je bývalý alkoholik. Nikto nevie lepšie
pomôcť alkoholikovi ako človek, ktorý bol takisto závislý
od alkoholu.
Ak si rozvedená, si vynikajúcim prostriedkom pomáhať
ženám, ktoré majú podobnú skúsenosť. Ak si vdova
a prežívaš skúsenosť „samoty“ si najlepším prostriedkom
v Pánových rukách pomáhať vdovám.
Pomáhať druhým môžu len ľudia, ktorí sú uzdravení.
Je veľmi nebezpečné pozvať človeka, ktorý trpí depresiami, modliť sa za iného človeka,
ktorý tak isto podlieha depresiám. Ak človek nie je ešte uzdravený, môže preniesť svoju
depresiu na iného. A následky si viete predstaviť. Teda iba uzdravená osoba môže
slúžiť charizmou uzdravovania.
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Láskavé slovo na každý deň
➢ Z akéhosi dôvodu si človek myslí, že pokiaľ má peniaze, má všetko. Že
za peniaze sa dá obstarať všetko. Našťastie sa mýli, pretože väčšina
vecí, ktoré patria človeku sa kúpiť nedajú. Kúpiť sa nedá: láska,
múdrosť, zdravie, šťastie, ba dokonca ani
úprimný úsmev. ☺
➢ Mladý muž drží v náručí svoje plačúce dieťa
a stále opakuje: „Len kľud Janko, len kľud.“
Vedľa neho stojí nejaký muž a hovorí: „Máte
úžasnú trpezlivosť so svojím dieťaťom. Čo je
vlastne Jankovi?“
Mladý ocko na to: „Nemenuje sa Janko, Janko
som ja!“
➢ Karol Čapek v divadelnej hre Vec Makropulos
skúma, nakoľko zaujímavý je ideál dlhovekosti.
Slávna operná herečka Emily Marty pozná
recept na nesmrteľnosť a žije už viac ako 300
rokov, ale túžba po nesmrteľnosti už dávno
z nej vyprchala a stratila svoje kúzlo. Svetom
sa potuluje na smrť znudená, bledá a vyčerpaná. Až vtedy si uvedomuje,
že kľúčom k zmyslu života nie je dlhovekosť, ale umenie žiť život naplno
tu a teraz.

