Rímskokatolícka farnosť Nanebovzatia Panny Márie v Modre nad Cirochou

Dobrý pastier vedie dobre svoje stádo
Žijeme obdobie, keď počúvame hlasy našich
predstavených kňazov, biskupov predovšetkým
z médií. Túžime od nich počuť slová povzbudenia,
nádeje. No nie každý pastier sa v týchto časoch
prihovára takto ako si to žiada od neho doba, ale aj
Ježiš. Je to smutné.
Dobrý pastier pozná ovce po mene. Áno,
pastier, ktorý komunikuje s veriacimi, pozná ich po
mene. Ten, čo s nimi nekomunikuje, ten ich
nepozná, nemôže ich poznať, lebo sa o nich
nezaujíma, taký pastier, ktorý nevenuje svoj čas
svojmu stádu podľa Ježiša, nemôže viesť stádo,
ovce nejdú za jeho hlasom. Otázne je, kde kráča také stádo a načo je potom
taký pastier?
Každý pastier Cirkvi má prechádzať bránou, ktorou je Ježiš. Dobrý pastier
prechádza cez túto bránu a prichádza k stádu, ako dobrý Cirkevný vodca, ktorý
sa stará o zverené stádo. Takých pastierov potrebuje táto doba.
Zákon sejby a žatvy: Čo človek rozsieva, to bude aj žať. Ak
fajčíš, je pravdepodobné, že si vypestuješ fajčiarsky kašeľ. Ak
míňaš viac peňazí, ako si môžeš dovoliť, tak o chvíľu sa
začnú ozývať veritelia a môže sa stať, že nebudú peniaze na
jedlo. Ak sa budeš dobre stravovať a cvičiť, tak budeš zdravší,
nebudeš míňať peniaze na lieky. Niekedy sa stáva, že ľudia
nezožnú to, čo zasiali, lebo niekto vstúpi do tohto procesu
a zožne následky za nich. Minieš viac peňazí, ako môžeš
a mama ti pošle tie chýbajúce, aby si zaplatil účty? Matka tak
chráni nezodpovedného syna, dcéru, ale to dáva týmto ľuďom
možnosť správať sa nezodpovedne ďalej. Porušovateľ zákona
sejby a žatvy nie je potrestaný, trpí za neho niekto iný, tento
iný je spoluzávislý a „spolupodpisuje zmenku“ vypísanú na
život nezodpovedného človeka. V skutočnosti stačí, ak títo
spoluzávislí prestanú zasahovať do zákona sejby a žatvy.

PROGRAM
4.5.-10.5.

Pane, chráň nás pred
hriechom

Pondelok – 4.5.
Féria

17.00

Na úmysel

Utorok – 5.5.
Féria

7.00

Streda – 6.5.
Féria

17.00

Za ZBP pre
Katarínu a jej
rodinu, 40 r. života
č. 246
† Anna, Štena,
10.výročie smrti
č. 79

Štvrtok – 7.5.
Féria

7.00

Piatok – 8.5.
Féria

17.00

Sobota – 9.5.
Féria

8.00

Za ZBP a ochranu
Panny Márie pre
Irenu
č. 142
Za ZBP a dary
Ducha sv. pre Petra
30 r. života
č. 142
Za ZBP Mária
č..46

Nedeľa – 10.5.
5. Veľkonočná
Nedeľa

10.00

Na úmysel

SPRÁVY:
1. Sv. otec vyzýva všetkých veriacich, aby
sa hlavne teraz v máji modlili v
domácnostiach sv. ruženec.
2. Od stredy 6. mája má dôjsť
k uvoľneniu opatrení, ktoré sa týkajú
konania verejných bohoslužieb. Hoci
médiá
už
kalkulujú
s vekom
a počtami, počkajme na stanovisko
vedeckého konzília a následného
rozhodnutia vlády.
3. Podľa predbežných informácií pri
slávení
v interiéri
budú
počty
obmedzené, odporučí sa slávenie
bohoslužieb aj v exteriéri, rúška budú
povinné, bude nutné dodržiavať
odstupy a používať dezinfekciu vždy
pri vstupe do chrámu.

Zmena vo mne
Dokážeme sa meniť? Postrehli sme, že za
posledné dva, tri týždne sme sa začali
správať lepšie, že robíme viac a menej
rozprávame? Že menej času trávime na
mobiloch a PC, pri TV a viac sa
rozprávame? Začali sme za posledné dni
viac počúvať druhých a menej rozprávať
o sebe? Prestali sme rozprávať druhým,
ako sa majú správať oni a začali sme sa
lepšie správať my? Zhodnotili sme svoj
čas, ako trávime, či „nepreháňame“
s tým, že príliš sa sústredíme na niečo
a uniká nám čosi, čo je dôležitejšie, len si
to nie sme ochotní priznať? Ak sme toto
nepochopili, že je tu čas pre našu zmenu,
tak čo sme pochopili? Počúvame 3 omše
denne, modlíme sa 4 ružence a nie sme
lepší, ohľaduplnejší k svojmu okoliu? Kto
trávi dnes 2-3 hodiny denne modlitbou
a pri omšiach, tak to musí byť svätec. Ta
kde sú tí svätci?
Ďakujem, poradím, pomôžem...

Ťažké časy žiadajú, aby sme boli ohľaduplní
predovšetkým k tým, ktorí sa viac namáhajú.
Armáda ľudí sedí doma, a druhá armáda musí
zabezpečovať pracovný, spoločenský, či
zdravotný servis. Buďme ohľaduplní a vďační
teraz, aj do budúcna voči tým, čo sa namáhajú.
Nenadávajme z domáceho pohodlia na tých,
ktorí majú toho dosť. Naopak, ďakujme im za
to, že sa snažia konať dobré skutky
a zabezpečovať to, čo táto spoločnosť
potrebuje.
Pane, ďakujeme Ti za všetkých lekárov, sestričky,
politikov, kňazov, učiteľov, predavačov a všetkých,
ktorí si po tieto dni neužívajú pohodlie svojho domova,
svojich rodín, ktorí nesedia doma a čakajú čo bude, ale
sú v „prvých líniách“, sú tam, kde ich táto spoločnosť
a títo ľudia práve teraz potrebujú. Odmeň všetkých
týchto ľudí svojou milosťou a nedovoľ aby sa nakazili
vírusom. Amen.
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