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Rímskokatolícka farnosť Nanebovzatia Panny Márie v Modre nad Cirochou0
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Ježiš sa v sile Ducha vrátil do Galiley a chýr o ňom sa
0
rozniesol po celom kraji. Učil v ich synagógach a všetci ho
0

DUCH PÁNA JE NADO MNOU

oslavovali.
Prišiel aj do Nazareta, kde vyrástol. Podľa svojho
zvyku vošiel v sobotu do synagógy a vstal, aby čítal. Podali
mu knihu proroka Izaiáša. Keď knihu rozvinul, našiel
miesto, kde bolo napísané: „Duch Pána je nado mnou, lebo
ma pomazal, aby som hlásal evanjelium chudobným.
Poslal ma oznámiť zajatým, že budú prepustení, a slepým,
že budú vidieť; utláčaných prepustiť na slobodu a ohlásiť
Pánov milostivý rok.“
Aj ty si Bohom pomazaný. Aj nad tebou je Duch Pána. Aj ty máš hlásať evanjelium
chudobným. Všetky Ježišove slová sa vzťahujú na každého z nás, ktorí sa zvykneme
v Cirkvi označovať, že sme Ježišovi bratia a sestry. Našim poslaním je dávať ľuďom našu
pomocnú ruku a dobré slovo. Dnes si položme otázku, či pomáhame druhým a či z našich
úst počúvajú láskavé slova, slová v ktorých je pôsobenie sv.Ducha.

KONFLIKTY

Všeobecnou témou, ktorá okrem Covidu 19 je označovaná dnes za prioritu je téma „obrannej vojny“,
ktorú sa chystajú viesť USA ďaleko od svojich hraníc s Ruskom, ak by náhodou napadlo Ukrajinu. Ak
z úst zástupcov Ruska odznelo, že pošlú svoje vojská do Južnej Ameriky a na Kubu, zrejme, aby bránili
štáty naklonené proruskej politike, tak Amerika zareagovala, že to nikdy nedovolí. USA sa môžu tlačiť
k hraniciam Ruska, ale Rusi sa nemôžu tlačiť k hraniciam Ameriky? Matematik by povedal, že táto
rovnica sa nerovná.
V našom okolí stretávame ľudí, ktorí chcú viac získať pre seba, viac pre svoju rodinu. Chcú vyšší
plat, lepšie pracovné miesto, poniektorí chcú viac zo susedovho pozemku, ďalší chcú mať viac slobody, iní
chcú mať viac pozornosti. Každý si to zdôvodňuje tou „svojou pravdou“. Ak protipól začne žiadať viac,
tak vznikajú konflikty. Ak sa ozve v práci niekto druhý, že aj on chce to isté miesto, alebo ak aj sused
chce z tvojho pozemku, čo sa stane? Vzniká konflikt. Neraz odsudzujeme politické konflikty, pri ktorých
ide o peniaze a o moc, ale sami robíme to isté, možno v „menšom“, ale to isté.
Príčinou všetkých konfliktov je ľudské sebectvo, naše sebectvo. Ak chceme vyriešiť konflikt, musíme
byť pokorní, úctiví a mať Boha v srdci (nie len v kostole, alebo keď recitujeme modlitbu)!
Príčinu nedáva ten, kto rieši konflikt. Príčinou konfliktov sú pyšní, lakomí, chamtiví a sebeckí ľudia,
nárokujúci si to, čo im nepatrí.

PROGRAM
24.1.-30.1.
Pondelok – 24.1.
Sv. Františka
Saleského, bisk.
a učiteľa Cirkvi
Spomienka
Utorok – 25.1.
Obrátenie sv. Pavla,
apoštola, Sviatok
Streda – 26.1.
Sv. Timoteja a Títa,
biskupov
Spomienka
Štvrtok – 27.1.
Féria
Piatok – 28.1.
Sv. Tomáša
Akvinského, kňaza
a učiteľa Cirkvi
Spomienka
Sobota – 29.1.
Féria
NEDEĽA –30.1.
ŠTVRTÁ NEDEĽA
CEZ ROK

Nevytváraj konflikty!

17.00

7.00

7.00

17.00

8.00

8.00
10.00

Za ZBP a dary
Ducha Svätého pre
Katarínu 20 rokov
života
† Štefan † Štefánia
č. 98

PROGRAM
31.1.-6.2.
Pondelok – 31.1.
Sv. Jána Bosca,
kňaza
Spomienka
Utorok – 1.2.

Hlásaj Ježišovo
evanjelium!
17.00

7. 00
Féria

† Pavlína † Jozef
† Mária
č. 160

Streda – 2.2.
Obetovanie Pána
Hromnice
Štvrtok –3.2.
Féria

† Anna † Martin
† súrodencov
a príbuzných
rod. Ontkocovej
č. 268
Za ZBP Marek
a jeho rodina
40 rokov života
č. 196
Na úmysel

Piatok – 4.2.
Féria
Prvý piatok
Sobota – 5.2.
Sv. Agáty, panny
a mučenice
Spomienka
NEDEĽA –6.2.
PIATA NEDEĽA
CEZ ROK

7.00

17.00

8.00

† Helena Volovská
č. 186
† Jozef † Mária
† rodina Harvanová
† rodina Sivčová
č. 193
† Anna Miková
1. výr. smrti
č. 189

Na úmysel

† Ján Gajdoš
č. 185

8.00

Na úmysel

10.00

1. V stredu 2.2. je sviatok Obetovania Pána.
Pri svätej omši bude požehnanie sviec.
2. V tomto týždni je Prvý piatok v mesiaci.

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.

Sv. Otec – list manželom II. časť

Povolanie k manželstvu je povolaním riadiť nestabilnú
loď - avšak bezpečnú vďaka realite sviatosti - na
niekedy rozbúrenom mori. Koľkokrát by ste chceli
podobne ako apoštoli povedať, alebo lepšie povedané
zvolať: «Učiteľ, nedbáš o to, že hynieme?» (Mk 4,38).
Nezabúdajme, že prostredníctvom sviatosti manželstva
je Ježiš na tejto lodi prítomný. Dbá o vás, zostáva s
vami v každej chvíli, v hojdaní lode rozbúrenou vodou
učeníci vidia Ježiša, ako sa blíži uprostred búrky,
a prijímajú ho na loď; tak aj vy, keď zúri búrka, dovoľte
Ježišovi nastúpiť do lode, lebo keď «k nim vstúpil do
lode [...], vietor utíchol» (Mk 6,51). Je dôležité, aby ste spoločne upierali svoj
pohľad na Ježiša. Len tak dosiahnete pokoj, prekonáte konflikty a nájdete
riešenia mnohých vašich problémov. Nie preto, že by zmizli, ale preto, že ich
budete môcť vidieť v inej perspektíve.

Max Kašparú – zúfalstvo
Kresťan nemá byť zúfalý. Ak si zúfa, tak ho zle vychovali. Ešte
stále sa v Cirkvi traduje tzv. „hriechocentrizmus“. Od ranného
prebudenia až po večerné zaspávanie sa kresťan venuje sledovaniu
svojich hriechov. Je to zlé! Je čas pestovať „kristocentrizmus“. Ak
si budeme pitvať hriechy, sme otočení chrbtom ku Kristovi. Ten, kto
v ktorejkoľvek oblasti zlyháva, musí bojovať. A keď padnem,
vstanem! Nemôžeme sa nechať hriechom znechutiť a nemôžeme
zmalomyseľnieť. Ako hovoril sv. Ignác: „Dobrý vojak rany
nepočíta.“
Záchranné koleso, str. 21

Biblické postavy - Ezdráš

Prvé čítanie tejto nedele opisuje, ako kňaz Ezdráš priniesol Zákon pred zhromaždenie mužov a žien
a všetkých, ktorí ho boli schopní porozumieť. Stojíme jedného jesenného dňa v Jeruzaleme pri Vodnej bráne.
Kňaz a znalec zákona Ezdráš, ktorý je po návrate z babylonského zajatia praktický hlavou Izraela, dáva
vyhlásiť Zákon pred všetkým národom. Ide o prvý súpis Tóry, Zákona, ktorý obsahoval prvých päť
biblických kníh, ktoré sú dodnes srdcom všetkých synagóg.
Opis týchto udalostí sa nachádza v knihe proroka Nehemiáša. Jeho kniha obsahuje veľmi tvrdé
opatrenia k obnove náboženského života a sociálnej čistoty Izraela po návrate do Svätej zeme. Všetci židia,
ktorí uzatvorili manželstvo s cudzinkami, boli donútení opustiť vlastné deti a museli ich vyhnať
z komunity.
Vážne a hlboké poznanie textu Biblie prinieslo záchvev obrátenia v celom zhromaždení. Všetok
ľud plakal, keď počúvali slova Zákona.
Pre terajších veriacich je namieste otázka, ako vážne berieme dnes Božie slovo? Do akej miery ho
dodržiavame. Privádza nás k zmene života kriticky (nie vlažne) vypočuté Božie slovo? Vieme urobiť
radikálne zmeny v živote, aby sme žili podľa Písma? Dokážeme sa meniť? Chceme meniť zaužívané
spôsoby života pod vplyvom vypočutého Božieho slova? Kedy naposledy a v čom sme sa zmenili tak, že naše
okolie sa pýtalo, čo je s ním, že sa takto dobre správa, že prosí o odpustenie, že sa prihovára príjemne, že
sa snaží pomôcť, že je odrazu ohľaduplný a vnímavý?!

Obžerstvo je hriech

Ľudia sa aj u nás majú už citeľne lepšie, životná
úroveň stúpa, i keď si to mnohí nepriznávajú. A to sa
prejavilo aj na našej váhe. Rozmohla sa tiež svojvôľa
v stravovaní, a to aj u detí. Jedia, čo chcú a kedy chcú.
Pritom sa oveľa menej hýbu a sú obéznejšie.
Nástup digitálnych technológií je veľká časť
problému, no je toho viac. Prežívame krízu autorít a už
ani rodič nie je autorita. Kedysi vás mama zavolala
a povedala, že toto bude na obed, a keď sa ti nepáči,
ostaneš hladný. Dnes do dieťaťa tlačíte, len aby niečo zjedlo. My sme boli ešte generácia, ktorú
mamy nevedeli dostať dnu, aby sa najedla, zatiaľ čo súčasnú generáciu nevieme vyhnať von.
Ale rovnako ma hnevá, že hoci sme kresťanská krajina, obžerstvo nevnímame ako hriech.
Naopak, povedala by som, že je naším najtolerovanejším hriechom. O tolerancii tohto hriechu
svedčia aj mnohí kňazi, ktorí majú s váhou očividný problém. Nie je to dobrý príklad ani pre
veriacich. Minulý rok môj pacient, katolícky kňaz, prišiel počas pôstu pred Veľkou nocou na
kontrolu a pribral dve kilá. Pýtala som sa ho, ako sa dá pribrať ešte aj cez pôst. Nevedel na to
povedať nič, len sa hanbil, ale vždy lepšie ako nejaké výhovorky.
Zroj: Postoj, rozhovor s lekárkou A.Penesovou

Sčítanie národa

Štatistický úrad začal zverejňovať postupne výsledky sčítania domov
a obyvateľstva. Dramaticky nenastal pokles kresťanov. Naďalej sa najviac obyvateľov
hlási ku kresťanstvu, je nás 55,8 %. Za posledných desať rokov je však pokles na úrovni
6-tich percentuálnych bodov. Z toho vyplýva, že vplyvom rôznych okolností, ktoré sa
dotýkajú kresťanov na našom území, počet kresťanov postupne klesá. Lepšia analýza
bude možná, ak zverejní štatistický úrad ďalšie dáta.
Najviac narástla skupina bez náboženského vyznania, je ich 23,8 %, títo sa nehlásia
k žiadnemu náboženstvu. Za desať rokov ich počet narástol o 10 % bodov.
Mierne narástol počet členov evanjelickej cirkvi a gréckokatolíkov. Je to pre nich
povzbudivé, že to čo robia a ako to robia je dobré.
Vrástol počet veriacich v islam. Pred desiatimi rokmi ich bolo na Slovensku 1 934
a dnes ich je 3 862, skoro 2x toľko.

PRÍBEH NA TÝŽDEŇ – dva vrabce
Dva vrabce sa vznešene uvelebili na vŕbe, aby sa nadýchali
čerstvého vzduchu. Jeden sa na rozkonárenej halúzke usadil hore, druhý
dole. Po chvíli horný vrabec, len tak, popri tom ešte čosi povedal: „Och,
aké sú tie zelené listy krásne!“ Vrabec, ktorý sedel pod ním to pochopil
ako provokáciu. Odvrkol: „Si slepý?“ Nevidíš, že sú biele?“ Horný
vrabec mu to napaprčene vrátil: „Ty si slepý! Sú zelené!“ A dolný
vrabec so zdvihnutým zobákom zakričal: „Stavím sa s tebou, že sú biele! Vôbec nič nevieš! Si hlupák!“
Horný vrabec pocítil, ako mu v žilách zovrela krv, a bez dlhého rozmýšľania sa vyrútil na svojho
protivníka, aby mu dal príručku. Dolný vrabec sa ani nepohol. Horný vrabec udivene zvolal: „Poď sa
pozrieť zhora, kde som sedel ja.“ Odleteli na vrchný konár a dvojhlasne zvolali: „Len sa pozri, sú zelené:“

„Nesúď nikoho, ak si predtým aspoň hodinu nekráčal v jeho šľapajach!“

