Rímskokatolícka farnosť Nanebovzatia Panny Márie v Modre nad Cirochou

Keď sa Ježiš narodí
Ježiš sa narodil len raz a bolo to dávno. Na Vianoce si pripomíname presne tú
chvíľu, keď Boží Syn zostúpil z neba, prijal ľudské telo, aby sa nám stal podobný vo
všetkom, okrem hriechu.
Vtedy dávno, keď sa to všetko odohralo, tak to bola veľká udalosť pre ľudstvo.
Múdri filozofi a teológovia napísali o tom veľa zaujímavých kníh. A skutočne aj my,
dnešní veriaci prežívame vďaka tejto skutočnosti inú kvalitu života. Bolo by to na tej
zemi všetko úplne ináč za tých 2 000 rokov, ak by sa to neudialo. Ale aj náš život,
by bol úplne iný. Teda, či si to dokážeme priznať, či nie, príchod Krista na svet
zmenil svet a zmenil aj to, čo tu na zemi prežívame, to ako žijeme.
Nebudeme rozoberať históriu, ale poďme priamo na súčasnosť. Nebudeme sa
zaoberať druhými, ale skúsme sa zaoberať sami sebou a tým, čo pre mňa znamená
Kristovo narodenie? Rozoberme históriu nášho života a pozrime sa, kde sme sa to
dnes dostali, a to vďaka narodenému Mesiášovi a viere v jeho učenie.
Možno ste postrehli slová z médií: „Keď sa tento rok Ježiš znova narodí, tak...“
V tejto vete je vyjadrená túžba, aby sa Ježiš znova narodil, akoby to, čo sa stalo
pred dvetisíc rokmi nestačilo. Je tu potreba nanovo zažiť okamih jeho narodenia
a nanovo začať prežívať to, čo všetko začalo jeho príchodom. Tí, ktorí hovoria tieto
slová vedia prečo.
Neviem, či cítime vo svojich životoch, že by bolo dobre, aby sa tento Ježiš
ZNOVA narodil aj v našom dome, v našej dedine, v našom štáte. Možno preto, aby
všade doniesol zmenu, ktorú tak potrebujeme. Tou zmenou by mohol byť lepší
život:
- v našich domovoch, kde panuje nepozornosť jedného k druhému.
Sústredíme sa len na svoje potreby, nezaujímajú nás potreby našich
partnerov, našich detí a deti nechápu potreby svojich rodičov.
- v našich dedinách, kde ešte donedávna panovala otvorenosť, radosť, keď
sa ľudia stretli na ulici a kde dnes panuje uzavretosť, neochota vyjsť
v ústrety druhým pre ich dobro.
- v štáte, kde politici prehliadajú potreby ľudí a pozerajú len na svoje dobro.
Blížia sa Vianoce, keď si pripomenieme Ježišovo narodenie. Skúsme urobiť
tento rok pekné gesto a dovoľme Ježišovi, aby prišiel do našich sŕdc, kde panuje
stále egoizmus, pýcha, lenivosť, závisť, hnev a neochota robiť dobro.
Doprajme sebe i druhým na Vianoce radosť z našej vnútornej premeny.

PROGRAM
23.12.-29.12.
PONDELOK –
23.12.
Féria
UTOROK – 24.12.
Féria
ŠTEDRÝ DEŇ

PROGRAM
30.12.–5.1.

Skúsme byť jeden
druhému bratom
8.00
8.00

† Andrej,
Darina,Magdaléna
Dicki
Za ZBP a dary
Ducha Svätého pre
Jána
č. 28

24.00
8.00

STREDA – 25.12.
Na úmysel
NARODENIE PÁNA
slávnosť
10.00
ŠTVRTOK – 26.12.
8.00 † Štefan
SV. ŠTEFANA,
PRVÉHO
10.00
MUČENÍKA, sviatok
PIATOK – 27.12.
Za ZBP pre Janu
SV. JÁNA, APOŠ,
17.00 a jej rodinu
A EVAN., sviatok
č. 303
SOBOTA – 28.12.
Za ZBP,
SV. NEVINIATOK,
8.00 poďakovanie
MUČENÍKOV,
a ochranu P.Márie
1. Dnes bude pobožnosť o 14.00.
spomienka
prevOľgu
a jejSv.
2. V tomto týždni je prvý piatok
mesiaci.
rodinu, 50 r. života
spoveď v pondelok o 16.30, utorok o 6.30.
Nedeľa – 29.12.
8.00 Za ZBP Miroslav
3. Návšteva
chorých vo štvrtok
po rannej
SVÄTEJ
RODINY
a jeho
rodinasv.
omši. MÁRIE
JEŽIŠA,
70 rokov života
A JOZEFA, sviatok
10.00

1. Dnes bude pobožnosť o 14.00.

Rozpis čítaní Božieho slova
22.12.– 4.adventná nedeľa
1. Anna Hančárová, Zdena Gajdošová
2. Anna Hančárová ml., Stanislav Ontkoc
25.12.– Polnočná sv.omša
Matej Piškanin, Milada Milčová
25.12.– Omša na úsvite
1. Zuzana Hančárová, Jakub Sivčo
2. Ondrej Milčo, Ľudmila Hančárová
26.12.– Sv. Štefana, 1.mučeníka
1. Juliana Milčová, 2. Diana Mattová
29.12.– Sv. rodina
1. Emília Harmaňošová, Jozef Ontkoc
2. Jana Simčová, Viera Ontkocová
31.12.– Vigília zo slávnosti P.M.Bohorodičky
Diana Harmaňošová, Kristína Milčová

Každý potrebuje
vnútornú premenu

Pondelok – 30.12.
OKTÁVA
NARODENIA PÁNA
Utorok – 31.12.
OKTÁVA
NARODENIA PÁNA
Sv. Silvestra,
spomienka
Streda – 1.1.2020
SLÁVNOSŤ P.

17.00

MÁRIE
BOHORODIČKY

10.00

Štvrtok – 2.1.2020
Sv. Bazila Veľ.
a Gregora Nazian.,
biskupov a učeníkov
Cirkvi, spomienka
Piatok – 3.1.2020
Féria
Prvý piatok
Sobota – 4.1.2020
Féria
NEDEĽA – 5.1.2020
DRUHÁ NEDEĽA
PO NARODENÍ
PÁNA

8.00

† Zdena Turbáková
8. výročie smrti
č. 273
† Štefan
č. 93

15.30

8.00

Na úmysel

17.00

Za ZBP a dary
Ducha Svätého pre
Danielu
40 rokov života
č.245
Na úmysel

8.00

† Jozef

8.00

č. 117
Za ZBP per Máriu
a jej rodinu
70 rokov života

8.00

10.00

1.

Dnes bude pobožnosť o 14.00.
2. V utorok 31.12. je Silvester – posledný deň
občianskeho roka. V podvečer o 15.30 bude sv.omša
a ďakovná pobožnosť na konci roka. Kto sa zúčastní
tejto pobožnosti a na speve Teba
Bože chválime, môže získať plnomocné odpustky.
3. V stredu 1.1. je slávnosť P. Márie Bohorodičky,
Nový rok. Je to prikázaný sviatok. Účasť na sv. omši
ako v nedeľu. Na Nový rok možno získať úplné
odpustky za obvyklých podmienok, kto sa zúčastní
na speve alebo recitovaní hymnu Veni Creator
Spiritus.
4. V tomto týždni je prvý piatok v mesiaci. Sv.
spoveď, ktorú ste si vykonali pred Vianocami platí
a k prvému piatku.
5. Návšteva chorých vo štvrtok po rannej sv. omši.

Všetkým naším čitateľom ďakujeme za priazeň. Prajeme všetkým farníkom milostiplné s požehnané Vianočné
sviatky. Veľká vďaka patrím všetkým, ktorí ste boli nápomocní vo farnosti v tomto končiacom roku.
Nech Vás Boh požehnáva a odmení Vaše úsilie hojnými milosťami.

Weiten-Raxendorf, Rakúsko, 1411
Vo farskom kostole vo Weitene sa istému
zlodejovi podarilo dostať do sakristie a zmocniť sa
premenenej hostie, ktorú si vložil do rukavice.
Z kroník Weitenu vieme, že sa to stalo v roku 1411.
Zlodej následne naskočil na koňa a mal namierené
do blízkej dediny Spitz. Namiesto hlavnej cesty si
však zvolil vedľajšiu, ktorá vedie cez priehlbinu
Muhldorf, ktorú volajú aj „Am Schuss“. Keď muž
dorazil na miesto, kde je dnes postavená na
pamiatku zázraku kaplnka, jeho kôň sa zastavil
a ani napriek príkazom sa nechcel pohnúť ďalej.
Niektorí z robotníkov, ktorí pracovali na okolitých
poliach, to uvideli a ponáhľali sa mu na pomoc. Kôň bol ako z kameňa a ani za
nič sa nechcel pohnúť z miesta. Zrazu sa však kôň dal z celej sily do behu
a hostia ukrytá v rukavici vypadla na zem bez toho, aby si to niekto všimol.
O niekoľko dní neskôr kráčala tadiaľ pani Scheck z Mannersdorfu
a uvidela blízko toho miesta silné svetlo, v ktorého strede bola hostia. Žena ju
zdvihla a na svoje veľké prekvapenie uvidela, že je rozpoltená. Obe časti boli
však spojené vďaka vláknam, ktoré krvácali. Dojatá žena dala na tom mieste
postaviť na svoje náklady malú kaplnku na znak poďakovania. Hneď nato ako
sa správa rozšírila po okolí, začali prichádzať zástupy veriacich.
Str. 104

Dynamickí katolíci
Každé kresťanské spoločenstvo ma svoje trápenia
a bolesti. Tieto problémy berú z komunity energiu a chuť
kráčať ďalej, spôsobujú rozdelenie a nevôľu. Prečo je to
tak? Niektorí ľudia sú ochotní priznať si chyby a iní nie. Ak
sú v spoločenstvách veľké problémy, treba hľadať aj veľké
riešenia. Nie sme tu preto, aby sme vyriešili všetky
ťažkosti, ťažkosti sú tu, aby nám pomohli nájsť riešenie
vhodné pre nás.
Ak uchopíme akýkoľvek problém za správny koniec,
pomôže nám to samým zdokonaľovať sa. Platí to pre
jednotlivcov, ale aj pre rodiny, podniky, národy a Cirkev.
Povedzme si úprimne, že keby sme dnes vyriešili
všetky problémy, zajtra by ich bola nová kopa. To
neznamená, že nemáme riešiť problémy. Problémy máme riešiť, lebo sú príležitosťou
zdokonaľovať sa.
Porozmýšľajme nad tým, aké problémy máme v našom spoločenstve, v rodine, kde
žijeme, v príbuzenstve, v dedine, v práci, v škole alebo v rôznych iných spoločenstvách
a postavme sa k týmto problémom tak, že chceme ich vyriešiť, že chceme prispieť k ich
vyriešeniu, aby bolo lepšie v tom spoločenstve, ktoré tvoríme aj my.
Str. 65-66

VIANOCE a to okolo toho...
Každý sa teší na Vianoce. Členovia rodín sa stretávajú, mnohí aj po dlhej
dobe. Prajem nám, aby každé stretnutie bolo plodné, a naplnené pokojom
a porozumením. Aby tak bolo, treba vynaložiť úsilie, ale to každý sa má snažiť. To
každý v čase Vianoc má osloviť toho druhého dobrým slovom. Nie takým, že daj mi
100 Eur a budem k tebe dobrý i milý, aj keď ľudia sú aj takí. Ak nevieme osloviť
druhého, ak to neovládame, tak sa aspoň priblížme do blízkosti druhých a sa na
nich usmejme.
Ľudia sa obdarúvajú, dávajú si dary, ktorými chcú potešiť tých, ktorých majú
radi. Každý dar, daný z lásky, poteší, či je hodnotný, či menej. Vážme si všetko, čo
dostaneme. Na zemi sú milióny ľudí, ktorí v ten večer nedostanú dar od nikoho. Za
socializmu sme boli nadšení, keď sme dostali banán, mandarínku, sladkosti
a k tomu dáke oblečenie. Dnes už sme týmito vecami presýtení. Máme to každý
deň, stačí zájsť do obchodu a kúpiť si to.
Podstatné udalosti Vianoc sa pripomínajú v kostole. Jasličky, vianočný
stromček, koledy...to nás vracia do čias Ježišovho narodenia. Tu by sme si mali
oživiť situácie z čias prvých Vianoc. Nájdime si priestor, čas zájsť a pobudnúť
v kostole a prežiť tieto pekné chvíle.
Po domoch budú chodiť koledníci Dobrej noviny. Otvorme im naše domovy,
tieto deti konajú službu pre druhých, nie pre seba. Aj im by bolo milšie sedieť doma
a pozerať rozprávky, ale chcú aspoň trochu pomôcť rovesníkom žijúcim v chudobe
v krajinách, kde sa žije horšie.
Skúsme každý sám za seba, kto ako môže, prispieť k tomu, aby u nás boli
tento rok pekné Vianoce.

BIBLICKÉ OKIENKO – Zasnúbenie
➢ Každú svadbu predchádzalo zasnúbenie.
➢ Konalo sa tak, že sa uzatvárala zmluva medzi
rodičmi oboch snúbencov a bratmi nevesty.
➢ Vyjednávalo sa pred svedkami za predpokladu, že
ženích i nevesta dajú svoj súhlas.
➢ Dialo sa to tak, že kňaz, alebo otec vložil pravú
ruku snúbenice do pravej ruky ženícha a povedal:
„Podľa zákona Mojžišovho vezmi ju a priveď
k svojmu otcovi.“
➢ Na to povedal snúbenec: „Od tejto chvíle si mi
zasnúbená podľa Mojžišovho zákona a podľa
práva ľudu Izraelského.
➢ Kňaz, alebo otec naplnil pohár vínom, požehnal ho
a dal sa napiť z neho obom snúbencom.
➢ Snúbenecká zmluva obsahovala vzájomný súhlas
a sľub manželstva od oboch snúbencov, dary,
ktoré dostávali ako záruku rodičia a bratia
nevesty a cenu, ktorú mal zaplatiť ženích otcovi
nevesty.
Zdroj: A. Novotný, Biblický slovník, str.1 284

Vidíme, aký veľký dôraz sa
kládol v Písme na zásnuby. Už
samotný obrad zaväzoval,
bola zmluva, dávali sa dokopy
majetky,
platilo
sa
za
nevestu. Aj preto malo
manželstvo vyššiu úroveň
a hodnotu, ako ju má teraz.

