Rímskokatolícka farnosť Nanebovzatia Panny Márie v Modre nad Cirochou

MODLY
Zákon, ktorý dal Boh svojmu ľudu cez Mojžiša
začína: „Nebudeš mať iných Bohov okrem mňa“,
a pokračuje: „Nebudeš sa im klaňať, ani uctievať!“
Komu sa klaniame? Komu, či čomu venujeme
svoj čas, svoj obdiv a úctu? Odpoveď nájdeme, ak si
dokážeme zrátať koľko priestoru má v našom živote
Boh, prejavy lásky k blížnemu, a koľko to ostatné.
Priestor pre Boha a blížneho sa nemeria časom
modlitby a pozeraním omší. To je priestor, ktorý sme
vyhradili v našom srdci pre Boha a pre konanie dobra
pre blížneho. Takto na nás pozerá Boh.
Hodiny trávené pred televíznou obrazovkou, pri
počítači, na ipade, pri mobile urobili z týchto veci modly. To sú naše modly, ktorým
sa klaniame. Tých modiel je samozrejme viac.
Ale Boh povedal: „Nebudeš mať iných Bohov okrem mňa!“

Prijímajme a dávajme lásku: Boh je láska. Čím väčšmi milujeme, tým väčšmi sa
podobáme Bohu. Prijímať život v plnosti znamená
prijímať a dávať lásku v hojnosti. Všetko utrpenie je
spôsobené nedostatkom lásky. A každé uzdravenie
spočíva v tom, že dávame lásku tam, kde jej niet.
Spomínam si na jedného psychiatra, ktorý povedal: „Ak
ťa bolí chrbát, miluj ho. Ak budeš milovať svoj chrbát,
uzdravíš sa. Nehnevaj sa na svoju chorobu alebo na svoje
utrpenie. Miluj chorú časť svojho tela a to ti pomôže
uzdraviť sa.“ Ak to môžeme povedať o telesnom
uzdravení, o to skôr to platí o citovom uzdravení. Svätý
Ján z Kríža hovorí: „Dávaj lásku tam, kde jej niet,
a nájdeš lásku.“
Možno ste si to neuvedomili, ale pri štúdiu Svätého písma
zistíme, že viera nie je pri uzdravení vždy nutná, ale láska
je vždy potrebná. Tak to bolo pri Ježišových zázrakoch.

Neuvy-Saint-Sepulcre,
Francúzsko – 1257
V kostole Neuvy-Saint-Sepulere, v okolí
Indre, sa uchovávajú dve kvapky krvi nášho Pána
Ježiša Krista, ktoré mali byť zachytené na Kalvárii
počas jeho umučenia. Do Francúzska ich v roku
1257 priniesol kardinál Eudes po svojom návrate
zo Svätej zeme.
Relikvia pozostávajúca zo zrazenej čistej
krvi, aby sa nezmiešala s vodou alebo so zemou,
sa od roku 1257 uchováva v kostole, ktorý bol
postavený v prvej polovici roku tisíc, na základe
podobnosti
s Kostolom
Svätého
hrobu
v Jeruzaleme. S uctievaním Svätej Ježišovej krvi
sú spojené viaceré odpustky. V roku 1621
ustanovil arcibiskup z Briúgg André Frémiot na
podporu uctievania relikvie Bratstvo Presvätej krvi a o dva roky neskôr pápež
Gregor XV. udelil nové odpustky tým, ktorí si Svätú krv budú uctievať. Každý
pondelok Veľkonočného obdobia a 1. júla každého roku sa slávi slávnostná
svätá omša a procesia na úctu svätej relikvie. Vzývaniu a uctievaniu Svätej krvi
v Neuvy-Saint-Sepulere
sa
pripisujú
viaceré
vyprosené
milosti.
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ZMYSEL ŽIVOTA
Na čo sme na svete? Aký je prvoradý zmysel a cieľ
života? Na čo sme povolaní?
Väčšina katolíkov cieľ kresťanského života nepozná. Ak
by vám bola daná otázka, čo je cieľom vášho života, aká bude
odpoveď?
Cieľom kresťanského života je svätosť.
Príliš veľa kňazov a vychovávateľov prestalo kázať
a učiť o tomto cieli. Zdá sa, že svätosť považovali za
nedosiahnuteľnú či nereálnu utópiu v meniacich sa súvislostiach moderného sveta.
Sme povolaní žiť vo svätosti a ako kresťania by sme sa o to mali usilovať, ale
povedzme si veľmi jasne, že svätosť nie je niečo, k čomu dokážeme dospieť vlastnými
silami. Svätosť nedosahujeme, svätosť v nás spôsobuje Boh. Boh je však dokonalý
gentleman, volá nás zúčastňovať sa na jeho živote, ale nikdy nás nenúti. Želá si náš
súhlas, praje si byť pozvaný do našich sŕdc a životov, ale oveľa viac ako o súhlas
a pozvanie mu ide o našu láskyplnú spoluprácu. Boh túži, aby sme na tomto diele
svätosti boli jeho partnermi. Dynamická spolupráca medzi ním a človekom je pre
Boha požehnaním.
V každej dobe sa dá žiť sväto. Aj v čase šírenia vírusu je priestor pre každého
z nás žiť sväto.

Pohľad, ktorý uzdravuje
Ak Mojžiš vyzdvihol medeného hada Izraelitom, kto sa na
neho pozrel, vyzdravel. Ježiš bol vyzdvihnutý na dreve kríža, kto
v neho uverí, dosiahne večný život.
V týchto časoch by sa zišlo mať takého Mojžiša aj s medeným
hadom. Kto by sa na neho pozrel, ten by vyzdravel. Ak sa Boh vedel
zmilovať nad svojím starozákonným ľudom, tak prečo by nepomohol
svojím milovaným, prečo by odoprel uzdravenie tým, ktorých má rád?
Lenže, človek, ktorý úprimne verí v Boha, má stále pred sebou jeho
obraz. Dokonca nielen obraz, ale má Boha vo svojom vnútri. Svoje
pohľady sme teraz v čase covidu upriamili na vakcínu. Je to dobre,
lebo vo vakcínach je nádej na porazenie vírusu, ktorý teraz ovláda
naše životy. Lenže vakcína je len jedna časť uzdravenia.
Druhou časťou nášho uzdravenia je návrat vo viere v Boha. Ak Ježiš uzdravil mnohých, prečo by
neuzdravil svojich bratov a sestry, ktorí žijú svoj život v pravej viere v Boha a v láske
k blížnym? Neupustili sme sa v týchto časoch Boha? Neodložili sme Boha v týchto časoch niekde
bokom?
Je potrebné prosiť Boha o pomoc a ochranu. Prosme ho o odpustenie, ale aj o uzdravenie pre seba,
pre našich blízkych. Prosme, nech nám dá zdravie tela, ale i zdravie našej duše.

Láskavé slovo na každý deň
Zlobu a nenávisť, ktorú nosíš vo svojom vnútri, treba poraziť
Dvaja mnísi putovali spolu po krajine. Dorazili k rieke, ktorú
chceli prebrodiť. Na brehu tejto rieky stála krásna žena. Aj ona sa
chcela dostať na druhú stranu, ale nemala odvahu vstúpiť do
chladnej vody. Jeden z mníchov neváhal, zobral túto ženu na
ramená a preniesol ju na druhú stranu. Druhého mnícha to
vyviedlo z rovnováhy. Nepovedal nič, ale stále ho prenasledovala
otázka: „Ako to, ako mních mohol vykonať? Zabudol, že je mních?
Ako sa mohol dotknúť tejto ženy? Čo dotknúť, ale preniesť ju cez
vodu? Zabudol na mníšske pravidlá? Celý čas ho trápil hnev, ale
na jeho pozadí bola nenávisť. Nakoniec obaja mnísi dorazili do
kláštora. Žiarlivý mních sa nemohol dočkať, ako všetko rozpovie
predstavenému kláštora ako jeho kolega prebrodil rieku na pleci
so ženou. Predstavený si to vypočul a povedal: „On túto ženu
nechal na brehu, ale ty ju nosíš stále so sebou!“
Nenosíme aj my vo svojom vnútri zlobu a nenávisť na druhých?

Aj myš môže pomôcť levovi
Jeden lev spal v tieni stromu, keď mu cez nohy prebehla myš. Lev sa prekvapene zahľadel, chytil
myš a chystal sa myš zjesť. Myš vykríkla: „Čo by si mal z takého neboráka, nechaj ma žiť a získaš
priateľa na celý život.“ Lev sa pousmial a pustil myšku: „Dobre, utekaj, priateľka. Ak ťa budem
potrebovať, zavolám ťa.“ Za niekoľko dní sa lev ocitol v sieti povrazov, ktoré nastražili pytliaci.
Čím viac sa snažil dostať z pasce von, tým viac sa zamotával. Od zlosti zakričal. Vtedy k nemu
pribehla priateľka myška. Rýchlo rozhrýzla zopár uzlíkov a priateľa vyslobodila. Ak máme pocit,
že sme silní, máme sa dobre, tak i vtedy buďme ohľaduplní a zachovajme úctu ku všetkým. Nikdy
nevieme, kto nám v živote môže byť nápomocný.

PROGRAM
8.3.-14.3.

Zanechajme naše modly

Pondelok – 8.3.
7.00
Féria

Pondelok – 15.3.
Féria
Utorok – 16.3.
Féria

17.00

† Jozef Blaha

Streda – 17.3.

7.00

† Zuzana Jenčová

Féria
Štvrtok –18.3.
Féria

Féria
Streda – 10.3.
7.00
Féria
Štvrtok –11.3.
Féria
Piatok –12.3.

17.00

Dávaj lásku svojmu
okoliu

Za ZBP a dary
Ducha Svätého
a ochranu Panny
Márie pre Jozefa
a jeho rodinu

Utorok – 9.3.
17.00

PROGRAM
15.3.-21.3.

† Mária Vajdová

Piatok – 19.3.
Svätého Jozefa ,
ženícha Panny
Márie
Slávnosť

17.00

Sobota – 20.3.

Féria
Sobota –13.3.
Féria
NEDEĽA –14.3.
ŠTVRTÁ POSTNÁ
NEDEĽA
(Nedeľa Laetare)

8.00

† Dp. Anton
Priebera

9.00

Na úmysel

❖ Byť online, byť informovaný, vedieť „prvý“
je to čo žijeme. Je namieste otázka, či toto
je dôležité? Nie sú dôležitejšie veci?
❖ Ak by sme čas, počas ktorého sa nabíjame
negatívnymi správami venovali aktívne
svojim blízkym, rozprávali sa o niečom
peknom, vypočuli ich, povedali im niečo
pekné...,
❖ Skúsme menej rozprávať o chybách
druhých a namiesto toho viac chváliť
druhých...,
❖ Ak by sme menej rozprávali o tom, čo by
bolo dobre urobiť, namiesto toho, aby sme
viac chytali do rúk rôzne pracovné
nástroje, ktorými môžeme urobiť niečo
zaujímavé...
Je pôst, je čas na aj na tieto zmeny...

† Pavlína
Harviliková

7.00

8.00
Féria
NEDEĽA –21.3.
PIATA POSTNÁ
NEDEĽA

9.00

1. Budúca nedeľa
prenasledovaným
utečencom.

č. 13
† Rodina Ľoncová
† Anna Harvanová
č.261

Za ZBP
a poďakovanie za
60 rokov života pre
Jozefa a jeho
rodinu.
č. 279
Za ZBP a pomoc
Matky Božej pre
Pavlínu 70 rokov
života.
č. 191
Na úmysel

je zbierka
kresťanom

na pomoc
a vojnovým

† 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 nášho príbuzného

Andreja
ktorí už z tohto sveta odišiel. On veril a
dúfal v Teba. Daj, aby bol osloboden od
všetkých trestov a stal sa účastný
nebeských radostí. Skrze Krista, nášho
Pána. AMEN.
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