Rímskokatolícka farnosť Nanebovzatia Panny Márie v Modre nad Cirochou

S úctou k poslednému dňu
Posledné týždne liturgického roka upriamujú naše

myšlienky na posledné veci, na to, že tento svet je len
prechodným obdobím, pred vstupom do večnosti. Máme
rozmýšľať a konať v duchu našej viery. Tá nás učí, že
toto pozemské sa raz pominie.
V momente pozemskej smrti mnohé veci už
nedávajú zmysel. V tomto okamihu už nepotrebujeme
žiadne hmotné veci, netreba nám tam auto, dom, pole,
prácu. Prerušia sa fyzické kontakty od blízkych ľudí.
Človek prichádza pred Boha, prináša si tam to, čo žil, ako
žil. Tam pred Bohom budeme presne takí, akí sme boli, žiadne výhovorky, že sa „nedalo“,
bola „taká doba“ už neobstoja.
Kedy bude koniec sveta nevie nikto, iba Boh. No majme na pamäti, že náš koniec
sveta sa blíži každým dňom. Kresťan, ktorý žije vieru v Boha aktívne, ktorý je dobrý
a spravodlivý, ten, čo nežije v hriechu, ale s Bohom a v porozumení s blížnym, ten sa smrti
nebojí. Je pravdou, že každá smrť blízkeho, človeka, ktorého milujeme nás zasiahne
a prinesie zármutok. Len ten, čo neľúbi, nesmúti. No smrť má aj svoju druhú stranu. Tou
je nádej pre zomrelého, ktorý žil a zomrel ako kresťan, nádej vo večný život.

NESKRACUJEM ŽIVOT DRUHÝM?
Všetci žijeme v spoločenstvách, či ide o rodinné, občianske, pracovné, spoločenstvá veriacich a podobne.
Vo vzťahu k otázke života a smrti môžeme v týchto spoločenstvách byť prínosom pre druhých, aby mali
ľahší a lepší život, alebo môžeme zaťažovať druhých svojím zlým a zlomyseľným správaním, dokonca, naše
správanie môže byť príčinou skracovania života, ale i príčinou smrti.
Je to požehnanie mať syna, dcéru, ktorí od detstva robia radosť svojím rodičom, starým rodičom,
správajú sa k nim vždy úctivo, pomáhajú im, zaujímajú sa o nich, sú im oporou v chorobe a v starobe. Je
nešťastím mať syna, dcéru ktorí len „ťahajú“ od rodičov peniaze, majetky a nevracajú rodičom lásku. Je
požehnaním pre každého zamestnávateľa mať pracovitých zamestnancov, ktorí si vždy zodpovedne plnia
povinnosti, ktorých nemusí zamestnávateľ naháňať a kontrolovať, lebo oni vedia, ako majú robiť. Je
nešťastím mať zamestnancov, ktorí robia len vtedy, keď je nad nimi kontrola, alebo robia „ako robia“,
lebo ...bo nízky plat, bo druhý nerobí, lebo... Je požehnaním mať suseda, ktorý sa úprimne prihovára,
nezávidí, je ochotný pomôcť. Je nešťastím mať suseda, ktorému je vždy niečo zlé, ktorému chýba časť
susedovho pozemku, ktorý celý život prežije v hneve a hádkach, lebo celý svet je zlý, len on je „dobrý“.

Neskracujme život druhým, je to ťažký hriech!

PROGRAM
15.11.-21.11.
Pondelok – 15.11.
Féria
Utorok – 16.11.
Féria
Streda – 17.11.
Svätej Alžbety Uhor.
Spomienka
Štvrtok – 18.11.
Féria
Piatok – 19.11.
Féria

Nerobím zle druhým?
17.00

7.00

7.00

17.00

Sobota – 20.11.
8.00
Féria
NEDEĽA –21.11.
34. NEDEĽA CEZ
ROK
KRISTA KRÁĽA
Slávnosť

8.00
10.00

† Anna Beniačová
5. výr. smrti
† Mária † Jozef
† Mária
† Karol
† Štefan Harakaľ
č. 129

Za ZBP pre
Ľudmilu
č. 161
† Andrej † Zuzana
† Pavol
† Mária
č. 119
Na úmysel

PROGRAM
22.11.-28.11.
Pondelok – 22.11.
Sv. Cecílie, panny
a mučenice
Spomienka
Utorok – 23.11.

Modlíme sa za
zomrelých...
17.00

7.00
Féria
Streda – 24.11.
Sv. Ondreja DungLaka, kňaza,
a spol., mučeníkov
Štvrtok – 25.11.
Féria
Piatok – 26.11.
Féria
Sobota – 27.11.
Féria
NEDEĽA –28.11.
1. ADVENTNÁ
NEDEĽA

Za ZBP Olivera 18
rokov života a za
rod. Bončíkovú
Za ZBP a dary
Ducha Svätého
pre Irenu a jej
rodinu
č. 142
† Sabina

7.00
č.241

17.00

8.00
8.00

† Ružena 3. výročie
smrti
† Juraj † Alžbeta
† Štefan † Michal
† Verona
Na úmysel

10.00

1. Budúcu nedeľu pri sv. omšiach bude zbierka na
charitu.

Sv. omše:
Pre zaočkovaných: pondelok, streda, piatok,
nedeľa o 8.00 hod. – v kapacite do 100 ľudí.
Poprosíme sadať len na označené miesta je ich 100.
Pre základ: utorok, štvrtok, sobota, nedeľa
o 10.00 hod. – v kapacite do 20 ľudí.
Starí, chorí a všetci, ktorí z vážnych
dôvodov nemôžu vychádzať z domu, a to
aj z dôvodu rizika a obmedzení v čase
pandémie, môžu získať odpustky „na
diaľku“ v
priebehu
celého
mesiaca
november.
Podmienky:
1. v duchu sa spojiť so spoločenstvom Cirkvi;
2. zrieknuť sa hriechu;
3. vzbudiť si úmysel prijať sviatosť zmierenia
a sväté
prijímanie pri
najbližšej
možnej
príležitosti;
4. pred obrazom Pána Ježiša alebo Panny
Márie sa pomodliť za zosnulých;
5. pomodliť sa na úmysel Svätého Otca.

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 v Dóme sv. Martina
Myslite na veriacich, ktorí musia počúvať
homílie trvajúce 40 minút, 50 minút, na témy,
ktorým nerozumejú, ktoré sa ich nedotýkajú...
Prosím vás, kňazi a biskupi, dobre si premyslite,
ako pripraviť homíliu, ako ju urobiť, aby ste mali
kontakt s ľuďmi a aby sa nechali inšpirovať
biblickým textom.
Homília by zvyčajne nemala byť dlhšia ako
desať minút, pretože ľudia po ôsmich minútach
strácajú pozornosť, s výnimkou ak je veľmi zaujímavá. Čas by však mal byť 10-15
minút, nie viac. Jeden môj profesor homiletiky hovorieval, že homília musí mať
vnútornú súdržnosť: myšlienku, obraz a cit; aby ľudia odchádzali s myšlienkou,
obrazom a niečím, čo pohlo ich srdce. Tak jednoduché je ohlasovanie evanjelia! A
tak kázal, že Ježiš berie vtáky, berie polia, berie toto... konkrétne veci, ale aby ľudia
rozumeli. Prepáčte, ak sa k tomu vrátim, ale znepokojuje ma to... [potlesk] Dovolím
si zlomyseľnosť: potlesk začali rehoľné sestry, ktoré sú obeťami našich homílií!

Kto zomrie uvidí – Je potrebné vzývať duše
v očistci
Autor tejto knihy spomína udalosť zo života svojho
vzdialeného príbuzného, ktorý bol klenotníkom. Vracal sa
neskoro večer domov a mal so sebou najvzácnejšie šperky
z obavy, že ak by ich nechal v obchode, zlodeji by mu ich
odtiaľ ukradli. Pretože sa bál, že bude napadnutý, cestou
prosil o ochranu duše v očistci a odriekaval Ruženec. Bola
polnoc, keď vošiel do uličky, ktorá viedla k jeho domu
a kde už naňho striehli zlodeji. Zachvátila ho hrôza a ešte
úpenlivejšie prosil duše v očistci, aby ho ochránili
a obránili. Na začiatku uličky bol malý kostolík a ten sa
zrazu otvoril a vyšiel z neho sprievod spolubratov vo
vrecovine a s bielou kapucňou, ktorí spievali žalmy, ako pri
pohrebných obradoch. Kapucňa bola z tých starších, ktoré sa už dnes nepoužívajú,
zakrývala celú tvár a mala len tri otvory, dva na oči a jeden na ústa. Klenotníkovi
nenapadlo nič lepšie, ako sa pripojiť k tomu sprievodu, ktorý videli aj zlodeji číhajúci
v tieni. Manželka, znepokojená pokročilou hodinou, stála pri okne a vyzerala manžela.
Rozochvený strachom zo zlodejov a povzbudený týmto zvláštnym sprievodom, ktorý ho
zachránil, sa po chvíli vrátil domov. Vyrozprával príhodu manželke, no tá bola ešte
prekvapenejšia než on. Ona totiž videla, že sa vrátil domov úplne sám. A keď manžel trval
na svojom, že sprievod bol skutočný, namietla, že po polnoci sa predsa nemohol konať
žiadny pohreb. Vtedy obaja pochopili, že tí spolubratia z pohrebného sprievodu boli duše
z očistca, ktoré mu prišli na pomoc.
str. 94-96

Ježiš, môj uzdravovateľ
Silu milovať máme len vtedy, keď sme sami prijali
lásku. Zranenia v oblasti lásky sú prekážkou v službe
uzdravovania. Preto treba odpustiť a Božou láskou zaplniť
trhliny a prázdnotu, ktorú sme v minulosti v oblasti lásky
utrpeli. Nie je správne zakrývať tieto zranenia a nedostatok
lásky v našom živote. Ak som napr. zranený, lebo som nikdy
nepocítil lásku svojho otca, nemôžem túto záležitosť
ignorovať, ako keby sa nič nestalo. Musím sa s tým
zaoberať, musím odpustiť a požiadať nebeského Otca, aby
prázdne miesta vo mne naplnil svojou láskou. Preto hovorím,
že dokážeme milovať iba vtedy, ak sme sami pocítili a prijali
lásku.
Zamerajte sa na tie oblasti, kde nepociťujete lásku a pozvite Pána práve do oblastí,
v ktorých potrebujete uzdravenie. Ak napr. cítite, že ste neboli milovaní v rannom detstve,
uvedomte si, že pre Boha nejestvuje minulosť ani budúcnosť, pre neho je len prítomnosť.
Aj obdobie vašej minulosti je pre Boha prítomnosťou. Pozvite Ježiša, aby vstúpil do tohto
obdobia vášho života, odovzdajte ho Pánovi, odpustite ľuďom, ktorí vás zranili a precíťte
Božiu lásku v tomto období vášho života.
Na jednej americkej univerzite prebiehal výskum. Výskumníci chceli vedieť, kedy je
človek najviac imúnny proti nádche, proti prechladnutiu. A zistili, že je to počas medových
týždňov. Viete prečo? Lebo počas medových týždňov obaja mladomanželia prežívajú svoju
lásku naplno a hovoria životu „áno“.
Str. 90 – 94

DIABLOVA PASCA
Raz sa Satan rozhodol, že zvýši hodnotu zlých skutkov.
Zhromaždil veliteľov a generálny štáb pekelného oddelenia pre
propagáciu a reklamu, aby vymysleli novú kampaň pokušení
a osídiel pre ľudí, ako aj nové spôsoby, ako ich obrať o zmysel
života. „Povedz im, že Boh neexistuje,“ navrhol jeden diabol.
Satan odvrkol: „Chcem niečo menej samozrejmé.“ „Povedz im,
že žiaden z ich skutkov nemá následky,“ radil druhý. Satan
sklonil hlavu: „Na to prídu aj sami.“ Tretí odporúčal: „Povedz
im, že sa natoľko vzdialili od správnej cesty, že sa im to už nikdy
nepodarí napraviť, lebo sa už nedokážu zmeniť.“ Satan
vybuchol: „To som už skúsil...“ Najstarší a najprefíkanejší
čertisko sa prihlásil: „Nechaj ich jednoducho uveriť, že majú ešte
veľa, veľa, preveľa času...“ Spokojný Satan sa diabolský usmial: „To je ono. To je dobrý nápad!“
Keby som vedel... Keby som vedel že je to posledný raz, čo sa na teba pozerám, keď zaspávaš, prikryl by
som ťa starostlivejšie. Poďakoval by som sa Pánovi za tvoj vzácny život. Chvíľu by som ťa pozoroval ako
spíš.
Keby som vedel, že je to posledný raz, čo počujem tvoj hlas, vypol by som televízor, odložil noviny a venoval
by som ti celú svoju pozornosť. Zapamätal by som si farbu tvojho hlasu a jas tvojich očí.
Keby som vedel, že je to posledný raz, čo ťa počujem spievať, zaspieval by som si s tebou a prosil by som
ťa, aby si zaspieval ešte raz. Keby som vedel, že je to posledný raz, čo sme spolu, chcel by som ti spraviť
radosť. Uvaril by som ti tvoje obľúbené jedlo. Vzal by som si deň voľna, aby som bol s tebou. Povedal by
som ti, že ťa ľúbim a spomínali by sme na to pekné, čo sme spolu prežili. Povedal by som ti, aby si bol silný,
aby si sa nebál. Povedal by som ti, ako veľmi túžim, aby si sa dostal do neba.

