Rímskokatolícka farnosť Nanebovzatia Panny Márie v Modre nad Cirochou

Milovať Boha i blížneho
Ako sa ti darí milovať Boha? A miluješ
Boha?
Skúsme sa zamyslieť nad tým, kto je
pre mňa Boh? Je to bytosť vzdialená,
nedosiahnuteľná, ktorú vnímam ako niečo,
o čom viem, no nemám k nej žiadny vzťah?
Alebo Boh je ten, ku komu sa každý deň
modlím, prihováram, prosím o pomoc
a ďakujem za každý prežitý deň? Kto je pre
teba Boh? Ak miluješ Boha, tak žiješ svoj
život s úsmevom na tvári, ako Božie dieťa,
ktoré prežíva každú chvíľu svojho života, všetko dobre i zlé s tým, že je pri ňom
všemocný všemohúci, dobrý a dokonalý Otec. Boží syn a Božia dcéra sa tešia
z každého dňa, z každého človeka. Žime svoj život ako šťastné Božie deti.
Ako sa ti darí milovať blížneho? Miluješ blížneho? Aký vzťah máš k blížnemu?
Veriaci a pokrstený kresťan katolík má dobrý vzťah k ľuďom, s ktorými žije, so
susedmi, so spolupracovníkmi. Kresťan nesmie byť zlý voči ľuďom, s ktorými
nažíva. Ak je zlý, ak sa háda, ak nedopraje dobro druhým, ak sa správa zle, ak
pozerá len na svoje dobro a druhému dobro nedopraje, tak to nie je kresťan katolík,
nie je hodný takého titulu. Každý, kto nosí Kristovo meno, ten je dobrý k druhým,
ten dopraje dobro druhým, robí dobré skutky, teší sa, ak môže pomôcť a poradiť
druhým. Kresťan neublíži blížnemu, nenadáva na facebooku, neosočuje druhého,
neublíži manželke (manželovi), priateľovi a priateľke. Kto miluje blížneho, tak radšej
„priorie“ zo svojho pozemku susedovi, aby sused bol šťastný ak mu to chýba.
Nemôžeme pristupovať k svätému prijímaniu, ak sa hádame, ak sme zlomyseľní,
a pozeráme len na svoje potreby, ak konáme tak, len aby nám bolo dobre,
ak nedokážeme dopriať dobro druhým, nevieme sa tešiť, ak sa darí blížnemu,
rozprávame zlé o druhých, podnecujeme druhých, aby aj oni robili prekážky pre
tých, ktorí sa snažia konať dobro.
Raz prídeme pred Boha, pred jeho tvár. Tam nás „oscenuje“ a uvidíme sa
presne tak, ako sme žili. Tam, v jednej sekunde uvidíme všetko, aj svoju
neschopnosť priznať si svoje chyby, aj to, že sme celý život riešili druhých, ale nie
seba. Ešte je čas. Skúsme sa zmeniť. Milujme dobrého Boha a sami buďme dobrí.

BUON GIORNO
Každý deň má svoje pekné i menej pekné
chvíle. Ak chodíme do škôl, do práce, na rôzne
stretnutia, tak nám to prináša rôzne situácie,
rôzne požiadavky, úlohy. Niekedy to nie je
jednoduché. Dostali sme sa do zložitej doby.
Jedných zaťažuje nový vírus, druhí stratili prácu.
Čaká nás zvyšovanie cien, inflácia. Peňazí bude
menej, ale nároky vysoké. Toto je realita, ktorú
už dnes žijeme a realita, ktorá je ešte len pred
nami. Čo s tým?
Zvykli sme rozprávať o zlom. Sťažujeme sa od rána do večera na rôzne veci,
len si skúsme skontrolovať každý večer pred spaním, čo sme od rána do večera
rozprávali? Rozprávame dobré veci, rozoberáme dobro? Alebo roznášame zlé veci,
zlo? O čom sa bavíme celý deň? Skontrolujme svoje reči. Ak rozprávame o cudzom
utrpení, o haváriách, o rozvodoch, o utrpení druhých, čo to šírime? Ak si kresťan
katolík, tak máš šíriť dobré správy. Ty nie si „krimi noviny“, na to je komerčná TV
JOJ.
Svätý otec začína svoje príhovory v taliančine výrazom: „Buon giorno“. To je
to, čo u nás znamená dobrý deň. Do tých dní, ktoré sú pred nami skúsme začať
každé ráno prianím, dobrým prianím, ktoré každé ráno môžeme vysloviť svojmu
manželovi, manželke, rodičom, svokrovcom, starým rodičom, deťom, ale i susedom,
spolupracovníko: „Dobrý deň“. Pokračujme v tom každý deň. Prajme druhým dobrý
deň.

Kto zomrie uvidí

Očistec Podľa zjavení svätých očistec je rozdelený na rôzne
štádia v závislosti od stavu očisťovania, ktoré má duša
podstúpiť v pomere k spáchaným vinám. Sv. Františka
Rímska videla očistec rozdelený na tri samostatné časti:
v hornej úrovni sú duše, ktoré znášajú len trest straty, čiže
zbavenie videnia Boha, alebo nejaký mierny trest krátkeho
trvania. V strednej úrovni trpia duše, ktoré spáchali ľahké
hriechy alebo sa musia oslobodiť od trestov za smrteľné
hriechy odpustené. Na dne priepasti a v blízkosti pekla
videla priestor naplnený jasným a prenikavým ohňom,
líšiacim sa od pekelného ohňa, ktorý je temný a ponurý.
Túto tretiu úroveň tvorili ďalšie tri časti, kde bolesti
postupne narastajú v závislosti od zodpovednosti duší. Prvá
je vyhradená laikom, druhá klerikom, tretia kňazom
a biskupom.
Očisťujúce duše Duše v očisci sa modlia za blízkych ľudí, ktorí zostali na zemi. Duša
zomrelého pozná náš stav a je si vedomá toho, čo pre ňu robíme. Udalosti pozemského života
môžu byť známe dušiam zomrelých. Zomrelý nás neopustil úplne. Duše zomrelých aj po smrti
sú pri nás, obklopujú nás svojou starostlivosťou a pozornosťou.
Najčastejšie sa duše zjavujú v spánku. Ukazujú sa buď také, ako boli počas života, alebo
pomocou zvláštnych symbolov.
str. 57-88

Ježiš, môj uzdravovateľ
Chceš byť zdravý, chceš sa uzdraviť na tele i na
duši? Ak chceš byť naozaj zdravý, tak začneme dnes
dobrou radou: „Je to možné, že ťa Boh uzdraví.“ Ale ty
musíš preto urobiť zopár veci. Každý sa v tomto momente
opýta: „Čo mám robiť, aby som bol zdravý, tak duševne
i telesne?“
Skôr, ako začneme hovoriť o uzdravovaní,
rozprávajme o tom, či sme optimisti alebo pesimisti.
Optimista vníma dobré veci vo svojom živote. Pesimista sa
vždy sústredí na jednu záležitosť, ktorá mu nefunguje.
Boh nás miluje preto, že sme jeho synovia a dcéry.
On nás miluje stále a to aj vtedy, ak zhrešíme. Podstatné je, aby sme mu dovolili milovať
nás v každej situácii. Čím sme schopnejší lásku prijímať, tým sme schopnejší ju aj dávať.
Str. 84 – 90

Láskavé slovo na každý deň
• Kdesi vo vesmíre krúži planétka, ktorá má meno významného českého astronóma

Josipa Kleczska. Ten v jednom televíznom rozhovore na otázku, či verí v Boha,
odpovedal, že pri pohľade na dokonalosť vesmíru a všetky jeho časti nie je možné
neveriť v Tvorcu toho všetkého. Problém je v tom, že si zázračnosť a dokonalosť
stvorení, ktoré sú okolo nás neuvedomujeme. Pripadá nám samozrejmé, že vo vode
plávajú ryby, že vtáci spievajú, že na stromoch v jari
vyrastie lístie, ktoré v jeseni opadáva, že sa rodia deti
a že dýchame vzduch, ktorý je zatiaľ dýchateľný. Čo
keby jedno ráno slnko nevyšlo, z kohútika by netiekla
voda a vtáci by prestali spievať? Skúsme sa z rána
nadýchnuť a poďakovať za veci, prírodu a ľudí
okolo nás.
• Perfekcionalista žije v trvalom napätí a strachu, že
zlyhá. Prehnané nároky na seba sa obracajú aj proti
druhým. Nikto a nič pred ním neobstojí, pretože jeho
ideál je nedosiahnuteľný a k nemu sa nemôže priblížiť
ani on sám, a už vôbec nie tí druhí. Čo povedia tí
ostatní tomu, že mám dnes zelené nohavice a nie tie
modré? Tvárim sa dobre, keď sa rozprávam s druhými?
Ako je to možné, že stále chodím načas, ale druhí
pravidelne meškajú? Neznášam neporiadok, a všade okolo je ho toľko, že sa v tom
skoro nedá žiť. Je čas zmieriť sa s tým, že ani ja, ani druhí nemôžeme byť
dokonalí a k skutočnému šťastiu sa nejde cez dokonalosť, ale cez porozumenie.
Str. 81-82

VÝZVA: Vzhľadom na záväznosť situácie počas týchto dní, Vás ako starosta obce vyzývam,
aby ste pre dobro svoje a svojich blízkych ZOSTALI DOMA. Nechoďte počas týchto dní na
miesta, kde sa zhromažďuje väčšie množstvo ľudí. V kostole je teraz obmedzený počet
ľudí, ak sa koná omša pre tzv. základ, je to len pre 20 ľudí. REŠPEKTUJTE TO! Od
budúceho pondelka nesmie byť na sv. omši viac ako 20 ľudí! Ak ste v kostole a ste
nad stanovený počet, choďte domov! Od 18.10.2021 platí dišpenz pre našu
arcidiecézu.
JE TO ŤAŽKY HRIECH, porušovať tieto predpísané pravidlá! Správajte sa
zodpovedne! Sme zodpovední za svoje zdravie a za zdravie ľudí v našom okolí.

PROGRAM
1.11.-7.11.
Pondelok – 1.11.
VŠETKÝCH SV.
Slávnosť
Utorok – 2.11.
SPOMIENKA NA
VŠET. ZOSN.
VERIACICH
Streda – 3.11.

Milujme Boha a nech je to
na nás vidieť.
8.00
10.00
7.30
10.30
17.00

Dušičky

7.00

† Michal †
Veronika † Ján
† Anna † Pavol †
Anna
č. 83

Féria
Štvrtok – 4.11.
Sv. Karola
Boromejského,
biskupa, Spomienka
Piatok – 5.11.
Féria, Prvý piatok

17.00

Na úmysel

8.00

† Anna † Pavol
Lisoňovi
1. výročie smrti
Na úmysel

Sobota – 6.11.
Féria
NEDEĽA –7.11.
32. NEDEĽA CEZ
ROK

Na úmysel

8.00

PROGRAM
8.11.-14.11.
Pondelok – 8.11.
Féria
Utorok – 9.11.
Výročie posviacky
LATER. BAZILIKY
Sviatok
Streda – 10.11.
Sv. Leva Veľkého,
pápeža a uč., Spom.
Štvrtok – 11.11.
Sv. Martina z Tours,
biskupa, Spomienka
Piatok – 12.11.
Sv. Jozafáta,
biskupa a mučeníka
Spomienka
Sobota – 13.11.
Féria
NEDEĽA –14.11.
33. NEDEĽA CEZ
ROK

Miluj svojho blížneho.
17.00

† Štefan †
Mária Čurilovi
č.13
† Anna Ontkocová

7.00
č. 155
7.00

† Zuzana Jenčová

17.00

† Anna † Ján 10.
výročie smrti
č. 279

8.00

† Jozef † Anna
Mikovi
č. 189
Na úmysel

8.00
10.00

10.00

1. V tomto týždni je Prvý piatok v mesiaci. Svätá
spoveď.
2. Od 1. 11. do 8. 11. možno získať úplné odpustky,
ktoré možno privlastniť iba dušiam v očistci.
Podmienky návšteva cintorína a tam sa pomodliť za
zosnulých. Okrem toho sa žiada sv. spoveď. V tento
deň účasť na sv. prijímaní, modlitba na úmysel sv.
Otca (Otče náš, Zdravas, Sláva Otcu) a vylúčiť
akúkoľvek príchylnosť ku hriechu aj všednému.

Úplné odpustky pre tých, ktorí navštívia cintorín a
pomodlia sa za zosnulých, ktoré bežne platia len pre dni
od 1. do 8. novembra, môžu byť presunuté na ďalšie dni,
až do konca novembra. Tieto dni si veriaci môžu
ľubovoľne vybrať a nemusia súvisle nasledovať za sebou.
Úplné odpustky z 2. novembra, pri príležitosti
Spomienky na všetkých verných zosnulých, ktoré môžu
získať tí, čo nábožne navštívia chrám alebo kaplnku a
pomodlia sa Otče náš a Verím v Boha. Tieto môžu byť
presunuté z 2. novembra nielen na predošlú alebo
nasledujúcu nedeľu alebo na sviatok Všetkých svätých,
ale aj na iný deň v mesiaci november, podľa slobodného
rozhodnutia .jednotlivých veriacich.
Okrem toho starí, chorí a všetci, ktorí z vážnych
dôvodov nemôžu vychádzať
z domu,RKFÚ
a to aj Modra
z
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Vychádza každú druhú nedeľu na základe požiadavky p. farára.
čase pandémie, môžu získať odpustky na diaľku.
Texty pre Vás spracoval a upravil Ondrej.
Stačí ak sa v duchu spoja so spoločenstvom Cirkvi,
Text
neprešiel jazykovou úpravou.
zrieknu sa akéhokoľvek hriechu s úmyslom
splniť,
akonáhle to bude možné, tri ďalšie zvyčajné

