Rímskokatolícka farnosť Nanebovzatia Panny Márie v Modre nad Cirochou

Božia spravodlivosť
Apoštoli Jakub a Ján boli často v Ježišovej
blízkosti. Ježiš ich brával na miesta, kde iní apoštoli
neboli. Nečudujme sa im, že práve títo dvaja sa ho
opýtali, či aj po smrti, keď budú spolu vo večnej
sláve, môžu byť v Ježišovej blízkosti, jeden z pravej
strany a druhý, aby bol po ľavici.
Na to im Ježiš povedal: „Neviete, čo žiadate.
Môžete piť kalich, ktorý ja pijem? Alebo môžete byť
pokrstení krstom, ktorým som ja krstený?“ Oni mu
vraveli: „Môžeme.“ Ježiš im povedal: „Kalich, ktorý
pijem ja, budete piť, aj krstom, ktorým som krstený
ja, budete pokrstení. Ale dať niekomu sedieť po
mojej pravici alebo po ľavici nepatrí mne. To dostanú tí, ktorým je to pripravené.“
Komu je pripravené to výhradné miesto, komu bude dopriate byť v Božej
blízkosti? Toto je otázka, ktorá má byť smerodajná pre náš život. Ježiš odpovedá:
„Ale kto sa bude chcieť stať medzi vami veľkým, bude vaším služobníkom. A kto
bude chcieť byť medzi vami prvý, bude sluhom všetkých.“ Odpoveď krásna, jasná,
jednoznačná, hodná Boha.
Syn Boží neprišiel na svet, aby sa dal obsluhovať, ale aby slúžil.
Ak Boží Syn sa nenechal obsluhovať, ale celý život slúžil tak:
1. Ako žiješ svoj život ty? Si človekom, ktorý od detstva pomáhal svojím
rodičom, bol osožný svojim starým rodičom a žije stále tak, že nezabúda na
tých, ktorí ho vychovali? Si vďačný svojim blízkym a vraciaš im to dobro?
2. Služba je spojená s ohýnaním chrbta, s namáhaním sa pre dobro
a prospech druhého. Tá námaha vo väčšine nie je úmerná odmene, odplate,
ktorú môžeme získať (alebo nemusíme dostať nič a napriek tomu to
robíme). Robíme dobro druhým a máme z toho radosť, „dobrý pocit“.
3. Sv. otec František hovorí často o službe v Cirkvi. Je na to dôvod. Cirkevní
predstavitelia majú byť vzorom v službe, nie v tom, že sa nechajú
obsluhovať, ale v tom, že sa sami začnú ohýnať. Viac námahy, viac sa
zaujímať o svojich veriacich, komunikovať s nimi, viesť stretnutia mladých,
pripravovať zodpovedne veriacich na prijatie sviatosti, učiť katechizmus,
tráviť hodiny v spovednici. Toto je služba potrebná pre dobro veriacich.

PROGRAM
18.10.-24.10.
Pondelok – 18.10.
Sv. Lukáša,
evanjelistu
Sviatok
Utorok – 19.10.

Slúž doma, v práci,
spoločnosti, a rob to teraz!

Nereptaj na všetko,
pomôž nech je lepšie.

Pondelok – 25.10.
17.00

Na úmysel

7.00

† Marek † Pavlína
† Jozef
† Mária † Ján
† Štefan † Mária
† rodina
Harvanová
č. 58

Féria
Streda – 20.10.
17.00
Féria
Štvrtok – 21.10.
Féria
Piatok – 22.10.
Féria

17.00

Sobota – 23.10.

8.00

† Jozef † Anna 30.
výr. smrti
č. 210
Na úmysel

8.00

Na úmysel

Féria
NEDEĽA –24.10.
TRIDSIATA
NEDEĽA CEZ
ROK

PROGRAM
25.10.-31.10.

10.00

Drahí bratia kňazi, milé rehoľníčky a rehoľníci,
milí bratia a sestry, mládež i seniori a všetci ľudia
dobrej vôle: srdečne Vás pozývame zapojiť sa
do synody, ktorú Svätý Otec František
slávnostne otvoril v nedeľu 10. októbra a v
našich diecézach i na celom svete sa začína v
nedeľu 17. októbra 2021. Témou tohto podujatia
je „Za synodálnu Cirkev: spoločenstvo,
spoluúčasť a misia“ – teda samotná
synodálna podstata Cirkvi. Tá spočíva v
spoločnom kráčaní, vo vzájomnom počúvaní sa a
v načúvaní Ducha Svätého pri ohlasovaní
evanjelia.
Kľúčové
slová
"spoločenstvo,
spoluúčasť a misia" podčiarkujú, že práve
ohlasovanie evanjelia je tým cieľom, na ktorého
sledovaní máme mať účasť všetci ako
spoločenstvo veriacich v Krista. Chceme hľadať
odpoveď na otázku ako sa spoločné kráčanie pri
ohlasovaní evanjelia dnes uskutočňuje v našej
Cirkvi a aké kroky nás Duch Svätý pozýva urobiť,
aby sme v tomto kráčaní rástli. Pozývame vás
teda na cestu dialógu a dôvery vo vedenie Ducha
Svätého! Prvé informácie môžete nájsť na
stránke www.synoda.sk.

17.00
Féria
Utorok – 26.10.
Féria

7.00

Streda – 27.10.

7.00

Féria
Štvrtok – 28.10.
Sv. Šimona a Júdu,
apoštolov, Sviatok
Piatok – 29.10.
Féria

Za ZBP a dary
Ducha Sv. pre
Jozefa a jeho rodinu
45 rokov života
Za ZBP Štefan 70
rokov života
Za ZBP Mária 60
rokov života
č. 42

Sobota – 30.10.
Féria

8.00

Za ZBP na duši
a tele a zoslanie
Ducha Sv. pre
rodinu Sivčovú
č. 193
† Jozef Blaha

NEDEĽA –31.10.
TRIDSIATA PRVÁ
NEDEĽA CEZ
ROK

8.00

Na úmysel

17.00

10.00

Pane Ježišu, ty si mal zvlášť pozornú
lásku voči chorým a trpiacim na tele i na
duši. Prosíme ťa za všetkých chorých a
starých ľudí, za všetkých na ktorých
doliehajú ťarchy života, smútok a
beznádej. Buď pri nich svojou láskou a
pomocou; vzbuď im účinných pomocníkov
v osobách ich príbuzných, priateľov,
lekárov, ošetrovateľov a dobrovoľníkov.
Daj, aby sme sa s tvojou pomocou starali o
to, že by žiaden človek v našej vlasti nebol
osamelý, opustený a bez pomoci. Zvlášť ti
zverujeme chudobných, nezamestnaných,
trpiacich a bezdomovcov. Nech pamätáme
na tvoje slová: „Čokoľvek ste urobili
jednému z týchto mojich najmenších
bratov, mne ste urobili“ (Mt 25, 40).
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Pápež František na Slovensku
Poviem vám niečo, čo sa stalo pred
nejakým časom. Ide o list od biskupa, v ktorom
hovorí o nunciovi. Povedal: „No, boli sme 400
rokov pod Turkami a trpeli sme. Potom 50 rokov
pod komunistami a trpeli sme. Ale sedem rokov s
týmto nunciom bolo horších ako obe tieto veci!“
Niekedy sa sám seba pýtam: koľko ľudí môže
povedať to isté o svojom biskupovi alebo
farárovi? Koľko ľudí? Nie, bez slobody, bez
otcovstva to nejde.
Zoči voči strate zmyslu pre Boha a radosti viery nepomôžu náreky; neosoží
nám zabarikádovať sa v pevnosti obranného katolicizmu, súdiť a obviňovať zlý svet.
Potrebujeme tvorivosť Evanjelia. Dajme pozor! Evanjelium ešte nie je uzavreté, je
otvorené! Je v platnosti, je v platnosti, pokračuje. Spomeňme si na tých mužov, ktorí
chceli priniesť ochrnutého človeka až k Ježišovi, ale nebolo miesta ani predo
dvermi. Odkryli strechu a otvorom spustili lôžko, na ktorom ležal ochrnutý (porov.
Mk 2,1-5). Boli tvoriví! Tvárou v tvár ťažkostiam – „Ale ako to urobíme?“ .... „Ach,
urobme to!“ - tvárou v tvár generácii, ktorá možno neverí, ktorá stratila zmysel pre
vieru, alebo ktorá zredukovala vieru na zvyk či viac-menej prijateľnú kultúru, skúsme
otvoriť dieru a byť kreatívni! Sloboda, kreativita... Aké krásne, keď vieme nájsť nové
cesty, spôsoby a jazyky na zvestovanie Evanjelia!

Biblické postavy – Goliáš
Poznáme príbeh o Dávidovi a Goliášovi?
Mladý pastier Dávid sa postaví veľkému obrovi
vysokému „šesť laktí a jednu dlaň“, teda viac ako
2,5 m. Goliáš mal vo zvyku dráždiť Izraelitov, ktorí
bojovali proti Filištíncom, ktorí boli gréckeho alebo
krétskeho pôvodu. Sídlili na stredomorskom pobreží
Svätej zeme.
Keď mladý Dávid prišiel do izraelského tábora,
aby doniesol zásoby svojím starším bratom, ktorí
bojovali v izraelskom vojsku, bol svedkom
Goliášových každodenných provokácií a s trochou
naivity, ale i s veľkým zápalom predstúpil pred
izraelského kráľa Šaula a prehlásil, že je pripravený
k súboju. Šaul ho prijal bez nadšenia, avšak nechal ho vyzbrojiť k boju. Chlapec sa
však v ťažkom bronzovom zbroji izraelskej armády nedokázal pohybovať. Nakoniec
v boji proti mocnému Goliášovi berie Dávid len svoj pastiersky prak, ktorý používal
k zaháňaniu divokých zvierat, ktoré ohrozovali jeho stádo. Pripomeňme, že ku
kmeňu Benjamína patrila skupina prakovníkov, schopných bojovať prakom: „Títo
všetci hádzali kameňom navlas bezchybne“.
str. 199-201

Ježiš, môj uzdravovateľ – udravenia navzájom
To isté o modlitbe platí pre priateľov a priateľky aj
pre mladých, ktorí spolu chodia. Prosím vás, modlite sa
jeden za druhého. Niekedy sa nám to zdá ťažké
a kladieme si otázku: „Ale čo mám povedať, aké slová
mám v tej modlitbe použiť?“ Iba sa chyťte za ruky
a nejaký čas ostaňte v tichu v Božej prítomnosti.
Nehovorte nič. Už tým, že držíte za ruky osobu, ktorú
milujete, obetujete ju Bohu. Boh vie, čo potrebuje človek,
ktorého milujete. Číta vo vašom srdci naplnenom láskou
a vie, o čo ho chcete prosiť. Toto je veľmi účinný spôsob
modlitby.
Pri každej modlitbe je dôležité, aby to bola úprimná
modlitba a tí, ktorí sa modlia za druhých, aby verili
a milovali. Nestačí sa len modliť, recitovať naučené modlitby. Veľkú skúsenosť máme od
Ježiša v príbehu o vzkriesení Jairovej dcéry. Všimnime si, čo Ježiš robí. Nikomu inému
nedovolil vstúpiť, iba trom apoštolom, ktorí s ním boli vo veľmi úzkom, dôvernom
vzťahu – Petrovi, Jakubovi a Jánovi. Nezavolal všetkých apoštolov, ale iba tých, ktorí
mu boli najbližší, ktorí s ním tvorili dôverné spoločenstvo. Ježiš tu vytvoril skupinu
naplnenú láskou.
Ľudia v dome plakali, boli to ľudia zvedaví, ktorí tu netvorili spoločenstvo lásky.
Prišli tu splniť dáku formálnu povinnosť, no nemali k zomrelej žiadne puto lásky. Ježiš
všetkých vyhnal von. V miestnosti necháva len otca a matku dievčaťa, ľudí, ktorí dievča
skutočne milujú. Okrem nich sú tu traja apoštoli, ktorí majú láskavý vzťah k Ježišovi. Viac
tu nikto nie je, podľa Ježiša tu nikto nemá byť. Koľkí z nás by ostali pohoršení, keby ich
Ježiš vyhnal od tela mŕtveho?! Ježiš vie, že skutočný láskavý vzťah k zomrelej nemá
nikto z prítomných len otec a mama. Smutné, ale pravdivé.
Často sa mi stáva, že prídu za mnou rodičia dieťaťa, aby som sa modlil za ich dieťa.
„Otec (mama) by sa mali ísť pomodliť k posteli svojho dieťaťa“. Toto je tá
najvzácnejšia a najsilnejšia modlitba.
Str. 84 – 86

Príbehy na potešenie duše
Kde bolo tam bolo, žil raz jeden sivohnedý vrabčiak. Jeho život bol plný úzkosti
a otázok. Ešte bol vo vajíčku a už sa trápil: „Podarí sa mi preraziť túto tvrdú
škrupinu? Nevypadnem z hniezda? Tieto obavy ako tak prežil, ale čoskoro ho
opantali ďalšie, keď sa roztrasený na halúzke chystal na svoj prvý let: „Udržia ma
krídla? A čo, keď padnem na zem? Kto ma sem vynesie?“ Lietať sa, samozrejme,
naučil, ale hneď začal fňukať: „Nájdem si nejakú družku? Podarí sa mi postaviť
hniezdo?“ Aj to sa mu podarilo, ale vrabčiak sa sužoval ďalej: „Budú vajíčka
v bezpečí? Do stromu môže udrieť blesk a môže mi spáliť celú rodinu....A čo keď
priletí sokol a roztrhá mi vrabčiatka? A uživím ich?“
Potom sa pod stromom zastavil Učiteľ. Ukázal na vrabčeka a povedal
učeníkom: „Pozrite sa na nebeské vtáky, nesejú, nežnú ani do stodôl
nezhromažďujú, a váš Nebeský Otec ich živí.“ A sivohnedý vrabček si zrazu
uvedomil, že mu nikdy nič nechýbalo. Mal všetko. A on to nevidel.
Nie sme podobní tomuto vrabčekovi? Mnohí áno. Od detstva im nič nie je
dobré, jedlo je zlé, ľudia zlí, nič nemá zmysel, netreba nič robiť, zoberie to veľa
času, energie, peňazí a môže to zle skončiť. A čo keď...?
Modlíme sa za týchto ľudí, aby ich stretol a oslovil Ježiš, aby to bolo čím skôr.

