Rímskokatolícka farnosť Nanebovzatia Panny Márie v Modre nad Cirochou

Buďme zodpovední v tejto dobe
Prežívame neisté obdobie. Zo všetkých strán
zaznievajú zlé správy o širiacej sa chorobe. Je to
blízko. Je to realita, ktorá naháňa strach
a nepokoj. Čo s tým máme robiť?
Nemáme v rukách žiadny čarovný prsteň,
ktorým by sme zastavili zlo, ktoré sa k nám blíži.
Ale máme niečo podobné. Kresťania majú
možnosť bojovať, brániť sa, odporovať voči
šíreniu corona vírusu. Kresťania dokážu mocou
modlitby a obety poraziť túto chorobu.
Nastal čas boja a odporu. Sme pripravení na
tento boj? Treba brať do ruky modlitebné knihy,
náboženské knihy, svätý ruženec. Venujte svoj čas
prenosom svätých omší, no nezabúdajte si plniť domáce i pracovné povinnosti.
Nezabúdajme, že charakter sa ukazuje vtedy, keď je čas skúšky. Toto je čas
skúšky. Tento čas nás všetkých preskúša. Ak sme zdraví, plňme si povinnosti
a buďme zodpovední voči nášmu okoliu. Už prestaňme kritizovať, ohovárať, osočovať
druhých. Začnime pozerať a skúmať svoje vnútro, svoje nedostatky.
Všetci sme zodpovední za to, kde sa nachádzame a všetci musíme urobiť niečo
preto, aby sa to zmenilo k lepšiemu.

ŽIŤ V PRAVDE: „Zotrvajte v Pravde“ (Jn 18,37).
Hľadajte a pátrajte po pravde. Rozprávajte pravdu.
Musíme čeliť tým, ktorí nežijú v pravde. Nanešťastie
väčšina ľudí žije skôr v tme ako v pravde. Ako je možné,
že aj veriaci radi klamú, mnohí šíria polopravdy, šíria zlé
správy a žijú v klamstve. A tí, čo sú vo tme, nechcú prijať
pravdu. V dôsledku toho sú ľudia pravdy často
prenasledovaní a nepochopení. Ak chce byť človek
skutočným dieťaťom pravdy, tak musí čeliť mnohým
problémom a ťažkostiam. V spoločnosti, kde je prevaha
klamstiev a zla, úprimní ľudia, ktorí žijú pre pravdu, sú
prenasledovaní a sú tŕňom v oku ostatným. Neuverme
kadejakým krikľúňom s pochybnými charaktermi.

PROGRAM
19.10.-25.10.

Pomocnica kresťanov
ochraňuj nás

PONDELOK –
19.10.
Féria
UTOROK– 20.10.
Féria

17,00

7,00

STREDA – 21.10.
Féria

17,00

ŠTVRTOK– 22.10.
Féria
Sv. Jána Pavla II.,
Ľub. Spomienka
PIATOK – 23.10.
Féria

7,00

17,00

SOBOTA –24.10.
Féria

8,00

Nedeľa – 25.10.
30. NEDEĽA CEZ
ROK

9,00

† Pavlína † Michal
a rodičia z oboch
strán
č. 18
Za ZBP a dary
Ducha Svätého pre
rodinu Ontkocovú,
Balkovú a Šotíkovú
Za ZBP a pomoc
Panny Márie pre
Veronu a jej rodinu
† Margita

Za ZBP a dary
Ducha Sv.pre
Šimona 18 r. života
Za ZBP a dary
Ducha Svätého pre
Stanislava a Máriu
40 r. manželstva
č. 29
Na úmysel

1. V dôsledku prijatých opatrení na svätú omšu
môžu prísť za účasti farára:
- kostolníčka,
- rehoľná sestra,
- miništrant
- dvaja zástupcovia rodiny na ktorých úmysel je
slúžená svätá omša.
Spolu 6 osôb.
2. Počas týchto dní bude kostol otvorený v čase od
8.00 do 16.00 hodiny. V tomto čase je možné si
vykonávať súkromné modlitby a pobožnosti. Počas
týchto modlitieb nesmie byť v kostole viac ako 6
ľudí. Dbajte na dodržiavanie tohto nariadenia.
3. Pri každej návšteve kostole použite dezinfekciu
rúk.
4. V kostole je povinnosť mať na tvári rúško.
5. Ak začína omša, je nutné opustiť kostol, nech
nikto neostáva na sv.omšu!
6. Nedeľné sv.omše sú prenášané cez facebook.

PROGRAM
26.10.– 1.11.
Pondelok – 26.10.
Féria
Utorok – 27.10.
Féria
Streda – 28.10.
Sv. Šimona a Júdu,
apoštolov
Sviatok
Štvrtok –29.10.
Féria
Piatok – 30.10.
Féria
Sobota – 31.10.
Féria
NEDEĽA – 1.11.
VŠETKÝCH
SVATÝCH
Slávnosť

Bože, stoj pri nás po
tieto dni a týždne
17,00

7,00

17,00

7,00

† Sabína Vajdová

Za ZBP a dary
Ducha Svätého pre
Jozefa
č. 226
Za ZBP a dary
Ducha Svätého pre
rodinu Kammerovú
† Zdena † Helena
† Jozef
č. 218
† Anna Harvanová

17,00

8,00

č. 261
† Štefan Sivčo
č. 192

9,00

Na úmysel

Stanovisko TK KBS k Sviatku Všetkých svätých:
„Vnímame, že v danej situácii je veľmi pravdepodobné,
že bude potrebné požiadať ľudí, aby svoju mobilitu cez
sviatky znížili. Slovenskí biskupi však v tejto súvislosti
rozmýšľajú osloviť aj Apoštolskú penitenciáriu v Ríme s
prosbou o zváženie určitej úpravy podmienok pre
získanie odpustkov pre zosnulých, vzhľadom na
okolnosti pandémie. Teda, čo sa týka spôsobu, možno aj
času, kedy sa odpustky dajú získať. Súčasťou
podmienok je teraz okrem svätej spovede, svätého
prijímania, modlitby na úmysel Svätého Otca, aj
návšteva cintorína alebo povedzme krypty či nejakého
miesta, kde sú pochovaní zosnulí a modlitba za nich.
Hoci, a to zdôrazňujem, nemusí to byť priamo miesto
pochovania danej osoby, za ktorú sa veriaci človek
modlí. Je na to v podstate k dispozícii týždeň po sviatku
Všetkých svätých. No ale z pochopiteľných dôvodov
ľudia chcú zájsť na dané konkrétne miesto, kde majú
pochovaných zosnulých. Ak by sa pandemická situácia
zhoršovala,
iste
ľuďom
ešte
intenzívnejšie
pripomenieme, že pre duchovný úžitok zosnulých
nemusia cestovať priamo k hrobom a nemusia to robiť
všetci naraz cez jeden víkend. A biskupi zvažujú, že sa
možno pokúsia hľadať aj cestu eventuálnej úpravy
podmienok
získania
odpustkov
pre
zosnulých
prostredníctvom Apoštolskej penitenciárie."
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Texty pre Vás spracoval a upravil Ondrej. Text neprešiel jazykovou úpravou.

Herentalse

Belgicko, 1412
V roku 1412 sa istý Jan van Langerstede ubytoval
v hoteli neďaleko
mestečka Herentals. Muž sa živil
kradnutím posvätných vecí z kostolov, ktoré následne
predával po Európe. Deň po jeho príchode do Herentalsu,
sa vybral do blízkej dediny Poederlee, vošiel nebadane do
farského kostola a ukradol odtiaľ kalich a cibórium s piatimi
premenenými hostiami. Pri návrate do Herentalse,
v oblasti zvanej „de Hegge“ sa zastavil, akoby prinútený
zvláštnou silou. Pokúsil sa teda zbaviť hostií a hodiť ich do
rieky, no každý jeho pokus sa stal márnym. Jan si už začal
zúfať, keď zbadal na lúke veľkú králičiu noru, kde následne hostie ukryl. Podarilo sa
mu to bez akýchkoľvek ťažkostí a hneď nato sa muž bez problémov vrátil do
Herentalsu. Zatiaľ však mestský sudca Gilbert De Pape, začal vyšetrovanie na
odhalenie páchateľa krádeže z kostola v Poederlee. Medzi podozrivými bol aj Jan.
Polícia prehľadala jeho batožinu a našla kalich a cibórium.
Jan sa priznal ku všetkému, okrem toho, že vyhodil premenené hostie. Bol
odsúdený na okamžitú smrť obesením. Jan už vystúpil na popravisko, kde bol vyzvaný
kňazom, aby svoju dušu očistil pred popravou. Vtedy vyznal všetku svoju vinu a označil
aj miesto na poli, kde ukryl hostie. Sudca zastavil popravu a požiadal Jana, aby ukázal
miesto, kde skryl hostie. Celý dav prišiel na to miesto a tu uvideli vyžarujúce hostie,
ktoré boli poukladané v tvare kríža. Boli v úplne bezchybnom stave napriek
nepriaznivému počasiu. Ihneď boli prenesené v slávnostnej procesii do Herentalsu,
kde zostali do 16.stor.
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Kdesi ďaleko v ...
Kdesi ďaleko v „Číne“, ako hovoril na homíliách istý kňaz, sa šíril zlý vírus, ktorý sa
prenášal kvapôčkami. Postupne sa nakazilo týmto vírusom veľa ľudí. Niektoré mestá museli
uzatvoriť vojaci. Do týchto miest vozili ľuďom potravu, ale ľudia nemohli vychádzať zo svojich
domovov. Ak vyšli z domu, tak len v stanovenom čase, Kto porušil tento zákaz musel zaplatiť veľkú
pokutu, alebo šiel do väzenia. Ľudia mali dovolené chodiť len s domácimi zvieratkami na
prechádzku. Keďže dlho pretrvával ten čas obmedzenia vychádzania, tak si susedia medzi sebou
prepožičiavali psíkov, aby dáko vyšli von. Po uliciach nechodili žiadne autá, len sanitky. Ľudia
sedeli z dlhej chvíle na balkónoch a sledovali zakaždým, keď začuli zvuk auta, aká je to sanitka, či
biela, či čierna. Ako sa Vám pozdáva tento príbeh? Ako zlá rozprávka...? Toto je realita z obdobia
apríla a mája r. 2020 z Talianska, možno aj z iných štátov.
Nerozumieme tomu, čo sa deje? Nie. Nie sme virológovia. Keď počúvame a pozeráme na
postoje mnohých ľudí, ktorí kdesi (neviem z kade) zobrali odvahu zľahčovať šírenie vírusu, tak sa
zamýšľame nad tým, či ľudia musia zažiť smrť blízkeho človeka, aby začali veriť v šíriace sa zlo, či
by im to pomohlo? Ak vám to chýba, tak si otvorte oči. Dnes už umierajú ľudia v našej blízkosti,
umierajú preto, lebo sme boli nezodpovední, lebo sme nedodržiavali opatrenia. Áno, to my všetci,
ktorí sme porušovali po tieto dni nariadenia, každý z nás nesie vinu a hriech za smrť tých, čo dnes
umierajú, čo umreli, alebo ešte len zomrú.
Dajte cisárovi, čo je cisárove a Bohu, čo je Božie. Ak raz štát nariadil v kostoloch odstupy
a ty si ich nedodržiaval, ak raz štát nariadil 50 ľudí v kostole a ty si bol 51, ak raz štát nariadil čas
nákupu a ty si ho nedodržal, ak raz štát...aj ty máš svoj podiel na tom, čo sa deje. Nevykrúcaj sa,
„to tí, čo boli na dovolenkách, to tí, čo“... Áno, aj tí, ale aj Ty.

To nejde dokopy...
V rukách ruženec a na jazyku zloba, toto je kresťan? Pýtajme sa sami seba, či je
to možné, aby sme každý deň brali do rúk ruženec a modlili sa k Bohu, k Panne Márii
a mali v srdci a na jazyku zlo? Ako je to možné, že sme si zvykli na takýto štýl
kresťanstva? Ako je možné, že nezmeškáme čas modlitby Božieho milosrdenstva
(opovážil by sa nás niekto vyrušiť!), ale nedokážeme v sebe pochovať nenávisť a hnev
voči blížnemu?
Všetci vieme, že zlo pramení ďalšie zlo. Fungujeme tak, že ak na nás niekto
napíše sťažnosť, oprávnene, či neoprávnene, tak náš postoj je taký, že napíšeme
ďalšie dve sťažnosti na neho? Nie je lepšie porozprávať sa so sťažovateľom a hľadať
s ním spoločnú rozumnú cestu nápravy, aj keď je to často ťažké? Kedy začneme robiť
tak, ako je to potrebné, ako si to žiada od nás náš Pán? Kedy prestaneme konať podľa
nášho ega?
Mnohí žijú v sporoch pre pozemky, hranice pozemkov, preto, že im cudzia voda
steká po ich pozemku a spôsobuje škody. Sú s tým spojené nekončiace hádky
a nadávania. Nikto neustúpi, lebo každý žije vo svojej pravde, resp. vo svojom
vlastnom klamstve. Toto nemá nič spoločné s kresťanstvom a vierou, toto je pestované
zlo. Tí, ktorí tak žijú, žijú dlhé roky v hriechu, za ktorý si môžu sami; ak sa nepolepšia,
v hriechu aj zomrú.
Ale dnes je čas dať do poriadku to, čo je pokazené. Dnes, nie zajtra. Nastal čas
povedať odpusť, prepáč, urobíme tak, ako chceš ty, nie ja. Dnes máš tu priestor ísť za
tým s kým bojuješ celý život a dať do poriadku svoj i jeho život. Dnes je to v tvojich
rukách, nie v rukách niekoho iného. Nevyhováraj sa. Naber silu a odvahu poraziť roky
pestované nepriateľstvo a zvíťaziť nad svojím hriechom.

Autentický život

Autentický život začína obyčajnou túžbou byť tým, na
čo nás Boh stvoril, a spoluprácou s ním pri plnení úlohy na
poste, ktorý nám určil. Dobrodružstvo spásy sa začína
vtedy, keď sa prestaneme pýtať: „Čo z toho mám?“, a v srdci
sa pokorne obrátime na Boha s otázkami: „Čím môžeme
prispieť?“ „Čo by som mal v živote robiť?“ „Aká je tvoja vôľa
s mojím životom?“
Každá generácia sa odvracia od Boha svojím
typickým spôsobom. Naša moderná éra sa zubaminechtami bráni pomysleniu na „Božiu vôľu“. Mnohí súčasní
kresťania v zúfalej snahe zachovať si ilúziu, že majú život
vo vlastných rukách, sa buď odvracajú od Boha, alebo si
vytvárajú novú duchovnú rétoriku, na základe ktorej si
vyberajú, čo v prípade ich života je Božia vôľa a čo nie.
Podstata kresťanského úsilia však spočíva práve v podriadení vlastnej vôle Božím
zámerom.
Každého z nás Boh volá žiť autenticky. Život nám naplánoval tak, že optimálne
poprepájal naše oprávnené potreby, hlboké túžby a jedinečné talenty. On nás nechce
obmedzovať a ovládať. Chce, aby sme si z nekonečného počtu možnosti vybrali práve to,
čo je pre nás najlepšie. Boh chce, aby sme boli sami sebou, ale nie tak, ako to chce moderný
svet. Boh hovorí: „Buď taký, akého som ťa stvoril!“
str. 79-81

