Rímskokatolícka farnosť Nanebovzatia Panny Márie v Modre nad Cirochou

Otvor oči, aby si spoznal Pána
Apoštoli cestou do Emauzy nespoznali Pána.
Predtým spolu s ním trávili veľa času, ale potom,
čo Ježiša ukrižovali a zabili, ostali ustarostení
a smutní. V hlave im vírilo veľa myšlienok. Dúfali,
že on „vykúpi Izrael“.
Každý z nás je Ježišovým apoštolom. Od
detstva spoznávame jeho učenie, modlíme sa,
pristupujeme k sviatostiam. Aj v našom živote
prídu ťažké chvíle, kedy máme pocit, že nás opustil
Pán, že ho niet, že kráčame bez neho...
Boh je vždy blízko svojich apoštolov, ktorými
sme my! Treba pravidelne otvárať oči a spoznávať
jeho prítomnosť v rôznych podobách, napríklad v
podobe chleba a vína, Kristovho tela a krvi. Ale Boh
je prítomný aj v každom človeku, ktorý k nám
prichádza. Naše správanie voči ľuďom v okolí je správaním voči Ježišovi. Majme
v úcte ľudí.
Cirkev nie je ani tak dedičstvo po predchádzajúcich
generáciách alebo niečím, čo preberáme po našich predkoch.
Je skôr naším dlhom voči budúcim generáciám. Keď sa
v minulosti americkí indiáni rozhodovali o niečom závažnom,
pýtali sa seba, ako ich terajšie rozhodnutie ovplyvní život ich
kmeňa o sedem generácií. V tomto krátkom čase, čo sme tu
teraz rozhodujeme, akú Cirkev zdedia naše deti a vnuci. V Mt
evanjeliu čítame, čo sa stane, ak sa sluhovia nechajú opantať
pýchou a aroganciou. Budúcnosť Cirkvi je v našich rukách
a môžeme si byť istí, že bude taká, akou ju urobíme.
Str. 72

Poz. Naša generácia dostala do vienka plné kostoly
a ostanú po nás prázdne (nie pre koronavírus), ale pre zlú
evanjelizáciu a zlú pastoráciu a pre nepochopenie ducha tejto
doby. Zahanbuje nás to, ale kto robí niečo pre nápravu?

PROGRAM
27.4.-3.5.

Ježiš je prítomný aj
v tvojom nepriateľovi

Pondelok – 27.4.
Féria
Utorok – 28.4.
Féria
Streda – 29.4.
Sv. Katarína Sienská,
Patrónka Európy,
Sviatok
Štvrtok – 30.4.
Féria

17.00

† Sabína Vajdová
č. 220

7.00

† Ján, Anna
Hančár, Eva
Bednárová, Anna
Knapová
č.23

Piatok – 01.5.
Sv. Jozefa robotníka,
Prvý piatok

17.00

Sobota – 02.5.
Sv.Atanáza, biskupa
a uč.cirkvi
Spomienka
Nedeľa – 26.4.
4. Veľkonočná
nedeľa

8.00

Na úmysel
† Mária
č..214

10.00

Na úmysel

SPRÁVY:
1. Sv. otec napísal všetkým veriacim
osobitný list, v ktorom ich vyzýva počas
mesiaca máj k modlitbe sv. ruženca.
Prvá z modlitieb je zverejnená vo FL.
2. Sv. otec na sviatok sv. Marka vyzýva
prejavovať vieru von: „Viera je
misionárska, alebo nie je.“ „Treba ísť
von a ukázať vieru.“
3. Biskup
Judák
schválil
novénu
o príhovor patrónky proti epidémii sv.
Korony. Sv. Korona bola mučenica
a žila v Egypte okolo r. 180.
4. Slovenskí biskupi píšu povzbudenia pre
veriacich. Texty týchto povzbudení si
môžete nájsť na web stránke:
https://www.tkkbs.sk/view.php?cisloc
lanku=20200319011

Nádej pre svet
Každý z nás vie urobiť niečo preto, aby
bolo lepšie. Začať treba s tým, že chcem,
že chceme urobiť dobre druhému,
okoliu, farnosti, dedine, štátu. Mladí
i starí, za každých podmienok sú schopní
meniť svet k lepšiemu. Kto cíti, že sa mu
žije ťažko, že čosi v jeho živote, v jeho
okolí nie je v poriadku, musí najprv
zmeniť seba a potom môže meniť svet.
Ľudia to chcú opačne. Nech sa zmení
sused, nech sa lepšie správa predavačka,
politik...všetci nech sa zmenia, len ja nie.
Brat, sestra, pokiaľ neporazíš pýchu vo
svojom vnútri, nič sa nezmení. Ak
pochopíš, že zlo tvojho okolia začína
v tvojom srdci, v tvojej hlave a na tvojom
jazyku dokážeš veľa.
ZMEŇME SEBA, ZMEŇME SVOJE
OKOLIE, ZMEŇME SVET a bude sa tu
lepšie dýchať a žiť. Chceme to?

Ó, Mária, vždy nám žiariš na našej ceste
ako znamenie spásy a nádeje. Zverujeme sa
ti, Uzdravenie chorých, ktorá si pod krížom
bola pripojená k Ježišovej bolesti, pevne si
uchovávajúc svoju vieru.
Ty, Záchrana rímskeho ľudu, vieš, čo
potrebujeme, a sme si istí, že sa postaráš o
to, aby tak ako v Káne Galilejskej mohla po
tejto chvíli skúšky znova nastať radosť
a oslava.
Pomáhaj nám, Matka Božej lásky, riadiť sa
dôsledne Otcovou vôľou a konať to, čo nám
povie Ježiš, ktorý vzal na seba naše utrpenia
a obťažil sa našimi bolesťami, aby nás skrze
kríž priviedol k radosti vzkriesenia. Amen.
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