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Rímskokatolícka farnosť Nanebovzatia Panny Márie v Modre nad Cirochou0
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V prvom čítaní tejto nedele počúvame ako veľkňaz
0
vyšetrovať apoštolov. Predstaviteľ náboženskej moci
0

Boha poslúchaj!

začal
sa postavil už dávno proti Ježišovi. Potom, ako ho dali
ukrižovať, tak si bol istý, že „už bude pokoj“ a nikdy nebude
počuť o dákom Spasiteľovi. Ale Božia moc je väčšia ako
ľudská zloba. Kristus vstal zmŕtvych a jeho apoštoli
posilnení zjaveniami nabrali silu a energiu ďalej hlásať
radostnú zvesť.
Veľkňaz zakazuje apoštolom učiť v Ježišovom mene,
ale Peter a apoštoli odpovedali: „Boha treba viac poslúchať
ako ľudí!“ Oni mali osobnú skúsenosť s Bohom a nepoznali
žiadnu prekážku. Aj pre nás je dôležitá osobná skúsenosť
s Bohom. Tá sa nadobúda pri budovaní úprimného vzťahu s Bohom.
Apoštoli boli obdarení Duchom Svätým, ktorého Boh dal tým, ktorí ho poslúchajú.
Stotožnili sme sa s myšlienkou, že každý dostáva dar Ducha Svätého, napr. udelením
sviatosti birmovania. Dar dostáva každý, ale tento dar treba prijať a je potrebné s ním niečo
robiť. Dôležité je poslúchať Boha a konať jeho vôľu. Ak to robíme, tento dar v nás rastie
viditeľne pre naše dobro i dobro druhých.

Prísnosť
Mnohí z tejto generácie ešte zažili prísnu výchovu v škole, doma, na pracovisku. Tí, ktorí
zabsolvovali povinnú vojenskú službu by dokázali rozprávať „neskutočné“ zážitky z prísnej
kasárenskej výchovy. Mnohé veci v samotnom náboženskom živote sa
brali donedávna oveľa prísnejšie a s tým súvisela aj väčšia úcta
k autoritám. Dnes to už tak nie je. Prísnosť sa vytratila a je
považovaná za niečo zlé a nechcené.
Dnes sa prísnosť nahrádza inými atribútmi. Napríklad pri
výchove deti namiesto zákazov a príkazov je odporúčané
spolupracovať. Dieťa je vhodné prizývať do spolupráce: „Poď, ideme
upratať tvoju izbu...“ , „Poď, ideme spolu do kostola...“, „Zajtra
idem opravovať..., príď, treba dvoch, budem rád, ak pomôžeš“.
Dnes je ťažké rozkazovať deťom, ale to neznamená, že ich
nemáme usmerňovať, vychovávať a hlavne im máme ukazovať vzory.

PROGRAM
2.5.-8.5.
Pondelok – 2.5.
Sv. Atanáza,
biskupa a uč. Cirkvi
Spomienka
Utorok – 3.5.
Sv. Filipa a Jakuba,
apošt.
Sviatok
Streda – 4.5.
Féria

Rozvíjaj dary, ktoré si
dostal
18.00

† Mária
Legemzová

NEDEĽA –8.5.
ŠTVRTÁ
VEĽKONOČNÁ
NEDEĽA

„Poď...sa rozprávať
s Bohom“

Pondelok – 9.5.
Féria

18.00

Utorok – 10.5.
Féria

7.00

Streda – 11.5.
Féria

7.00

† Sabína a
jej rodičov

č. 96

7.00

Za ZBP pre rod.
Dzuňovú a
Harvanovú

7.00

Na úmysel

† Vojtech
nedožitých
100 rokov života
† Irena † Jozef
č.121

Štvrtok – 5.5.
Féria
Piatok – 6.5.
Féria
Prvý piatok
Sobota – 7.5.
Féria

PROGRAM
9.5.-15.5.

18.00

8.00

8.00

Na úmysel
† Mária 15. výr.
smrti
† Jozef † Ján
č. 304
† Mária † Ladislav

10.00

Štvrtok –12.5.
Féria
Piatok – 13.5.
Féria

18.00

Sobota – 14.5.
Sv. Mateja, apoštola

8.00

NEDEĽA –15.5.
PIATA
VEĽKONOČNÁ
NEDEĽA

8.00
10.00

1. Budúcu nedeľu pri sv. omšiach bude zbierka
na seminár.
2. Tento týždeň je týždňom modlitieb za
duchovné povolania.

Vydáva: RKFÚ Modra n. C. pre vnútornú potrebu farnosti.
Vychádza každú druhú nedeľu na základe požiadavky p. farára.
Texty pre Vás spracoval a upravil Ondrej.
Text neprešiel jazykovou úpravou.

Za ZBP a ochranu
Panny Márie pre
Kristínu, Rudolfa
a ich rodinu
č. 190
† Jozef † Ján † Jozef
8 výr. smrti
č. 184
Na úmysel

Buďte láskaví k svojej svokre –
sv. Otec
„Dnes je svokra mýtickou postavou, nehovorím, že
na svokru myslíme ako na čerta, ale zakaždým si ju
spájame s niečím nedobrým... Ale svokra je matkou tvojho
manžela, je matkou tvojej manželky. Zamyslime sa dnes
nad touto dosť rozšírenou mentalitou, že čím vzdialenejšia
svokra, tým lepšie. Nie! Je to matka, je to staršia osoba.
Jednou z najkrajších vecí na babičkách je vidieť ako pri
vnúčatách, pri svojich detných deťoch ožívajú. Dobre si
všímajte vzťah, aký máte s vašimi svokrami: sú neraz
trochu zvláštne, ale ako matky ti dali manžela, manželku, dali ti všetko. Treba ich aspoň
urobiť šťastnými, aby svoju starobu prežívali šťastne. A ak majú nejakú chybu, treba im
pomôcť sa napraviť. A vám svokrám hovorím: dajte si pozor na jazyk, lebo jazyk je jeden
z najškaredších hriechov svokier, dávajte si pozor. Pripomínam, aby sa mladí rozprávali
so starými rodičmi, aby mladí hovorili so seniormi, aby starí ľudia hovorili s mladými.
Musíme tento most pevne obnoviť, vedie tadiaľ prúd záchrany, šťastia. Nech nám Pán
takto pomáha rásť v harmónii v rodinách, v tej konštruktívnej harmónii, ktorá prechádza
od starých k mladým - to je ten krásny most, ktorý si musíme chrániť a bdieť nad ním.“

Verím v Boha – 7 mien Boha v SZ
1. Vyjadruje vzťah Boha k človekovi a k svetu:
El
= silný, mocný
Elohim
= ten, ktorý má plnú moc
Adonai
= Pán, Veliteľ, Sudca
2. Vyjadruje viac dokonalostí Boha:
Śeddai
= Mocný
Eljon
= Najvyšší
Kedoš
= Svätý
3. Vlastné a podstatné pomenovanie Boha:
Jahve
= Ja som, ktorý som

Vlastné meno pravého Boha je Jahve
(JHVH) – Ja som, ktorý som (ehje ašer ehje). Meno „Boh“ sa vyskytuje vo Svätom písme
1683 krát, Jahve 283 krát a Pán 3 777 krát.

Boh je plnosť bytia a každej dokonalosti, bez začiatku a bez konca. Pozn.
Všetky tieto označenia Boha môžeme používať vo svojej modlitbe, vždy keď
sa chceme prihovoriť Bohu. Vyslovujme jeho meno s úctou aká patrí len jemu.
Možno, pri príchode do večnosti aj Boh vysloví naše meno tak úctivo, ako sme
ho oslovovali my tu na zemi.
Zdroj: Poznaj a ver, str. 16

TO KAŽDODENNÉ, TO OBYČAJNÉ

Žena po jednoduchom a pokojnom živote
umrela a vzápätí sa našla v dlhom a usporiadanom
sprievode
ľudí,
ktorí
pomaly
postupovali
k najvyššiemu Sudcovi. Ako sa tak blížila k polovici
zástupu, stále zreteľnejšie počula Pánove slová.
Počula, ako Pán jednému zo sprievodu povedal:
„Pomohol si mi, keď si zraneného na ceste zaviezol
do nemocnice, vstup do môjho raja.“ A potom
druhému: „Ty si poskytol chudobnej vdove bezúročnú
pôžičku, poď a prevezmi si večnú odmenu.“
A ďalšiemu: „Ty si zadarmo robil veľmi náročné chirurgické operácie, a tak si mi
pomohol vrátiť mnohým nádej, vojdi do môjho kráľovstva.“ A tak ďalej. Úbohá žena,
celá preľaknutá, si pri svojom úsilí nemohla spomenúť, čo mimoriadne v živote
urobila. Chcela vystúpiť z radu, aby mala čas zamyslieť sa, ale to sa vôbec nedalo.
Usmievavý, ale rozhodný anjel jej to nedovolil. S bijúcim srdcom a s veľkým strachom
prišla pred Pána. Hneď cítila, ako ju zaplavil jeho úsmev. „Ty si žehlila všetky moje
košele...vojdi do môjho šťastia.“
Niekedy je veľmi ťažké predstaviť si, že to každodenné, to obyčajné je mimoriadne,
neobyčajné. Každý deň chystať raňajky, obed, večeru, prať a žehliť, pravidelne kosiť
dvor, okopávať v záhrade, robiť nákupy, porozprávať sa, popočúvať, vysávať,
poorať, posiať, pozbierať úrodu... trpezlivo, každý deň, týždeň, mesiac, rok čo rok.
Ak to robíme s láskou, pre dobro druhých = vstupenka do neba.
str. 53

Mimoriadne javy - stigmy

➢ František z Assisi (1182 – 1226) – považuje sa za
prvého, kto dostal znaky Pánovho umučenia dva roky
pred smrťou, 14. Septembra 1224, keď sa modlil na
vrchu La Verna. Jedného rána, keď bol v tichu a samote
na vrchu pohrúžený do kontemplácie, uvidel k sebe
prichádzať serafína so šiestimi krídlami a s výzorom
ukrižovaného muža, a kým pozoroval tento nezvyčajný
zjav, pocítil, že sa v ňom deje niečo veľké a tajomné.
Zrazu si všimol, že na rukách sa mu otvorili rany, ktoré
vyzerali, akoby boli spôsobené veľkými klincami
a zároveň mu začal krvácať bok.
➢ Svätá Katarína Sienská (1347 – 1380) dostala stigmy
v roku 1375, keď sa jej Ježiš zjavil a ponúkol jej tŕňovú korunu a korunu zo zlata
a vyzval ju, aby si vybrala. Zvolila si tŕňovú korunu a položila si ju na hlavu, pričom
pocítila prudkú bolesť, ktorú pociťovala ešte dlho potom.
➢ Svätá Terézia z Ávily (1515 – 1582) – „Pánovi sa niekoľkokrát zapáčilo poctiť ma
týmto videním: Videla som blízko seba na ľavej strane anjela v telesnej podobe.
V ruke mal dlhú zlatú kopiju a mi ju niekoľkokrát vrazil do srdca.“ Srdce svätice je
uchované v španielskom Alba de Tornes a ešte dnes vidieť rany.
Str. 82 -87

