Rímskokatolícka farnosť Nanebovzatia Panny Márie v Modre nad Cirochou

DOBRÝ, PRACOVITÝ, POSLUŠNÝ
Tento týždeň slávime sviatok sv. Jozefa. Bol
dobrý, pracovitý a poslušný a ešte veľa iných dobrých
vlastností mal vychovávateľ Ježiša Krista.
Sv. Jozef bol dobrý k svojej manželke, k Ježišovi.
Správať sa dobre znamená byť milý a príjemný,
ovládať sa aj vtedy, keď nás okolie vyprovokuje. Naše
okolie potrebuje, aby sa v ňom šírilo dobro.
Sv. Jozef bol pracovitý. Robil manuálne od rána
do večera a k tejto práci vychovával aj Ježiša. Pre nás
nech je vzorom v pracovitosti. Nevyhýbajme sa práci.
Ruženec a sledovanie omší je chvályhodné, ale modliť
sa môžeme vtedy, keď sme si splnili svoje povinnosti.
Nielen tie povinnosti, ktoré sa nám páči robiť, ale aj tie,
ktoré máme robiť vo vzťahu k domu, kde bývame, pozemku, ktorý vlastníme, ľuďom
s ktorými bývame, vo vzťahu k svojmu zamestnávateľovi, ktorý nás platí.
Sv. Jozef bol poslušný. Dodržiaval normy, predpisy, platné nariadenia. Ak by sme
to chceli aplikovať na teraz, tak nosil by rúška, dodržiaval zákaz vychádzania,
nenadával by na vládu a všetkých zodpovedných, ako to robia aj teraz mnohí veriaci.
Byť poslušný znamená prijať nariadenia predstavených, aj keď to nie je príjemné.
• Vieru musí mať ten, kto zodpovedá za službu uzdravovania,
a nie človek, za ktorého sa modlíme. Človek, za ktorého sa
modlíme nemusí byť ani veriaci.
• Veľmi často používajme pri modlitbe vetu: „..uzdrav ho
podľa tvojej vôle.“ Môžeme sa modliť napr. za uzdravenie
z rakoviny,
ale
Boh
chorého
zahrnie
pokojom
a odovzdanosťou, a tým ho uzdraví. Boh vždy odpovie na
našu modlitbu, ak mu nekladieme prekážky nedostatkom
viery, pýchou či niečím podobným.
• Nie my sme zodpovední za výsledok našej modlitby, ale
Boh. Jediné, čo môžeme robiť, je milovať, modliť sa a veriť.
Na to, aby sme sa modlili, nemusíme byť svätí, lebo v tom
prípade by sa nikto nemohol modliť. Ale musíme byť na
ceste k dokonalosti.
Str. 68 -70

Blanot, Francúzsko – 1331
V 14.storočí bol Blanot malou dedinkou
v strede Francúzska a bol časťou diecézy Autun.
Na Veľkú noc v roku 1331 o jednej Don Hugues
de la Baume, vikár v Blanote, slávil svätú omšu
a počas podávania sv. prijímania Jacquette,
vdove po Reganutovi d Effour, padol kúsok
premenenej hostie na plachtu, ktorú držali dvaja
miništranti. Jeden z nich upozornil na to kňaza,
ktorý už kládol pixidu na oltár: „Otče, otočte sa
sem, lebo kúsok tela nášho Pána vypadol z úst tej
panej na plachtu“. Celebrant šiel okamžite vziať
kúsok hostie, ale v okamihu čiastka, ktorá mohla
zodpovedať asi jednej pätine celej hostie, zmizla
a na jej mieste zostala kvapka krvi. Keď to kňaz uvidel, odniesol celú plachtu
do sakristie a začal vodou čistiť časť, kde sa objavila krv. Niekoľkokrát to
zopakoval, ale škvrna, sa naopak, stále zväčšovala a bola stále červenšia.
Kňaz vyrezal z plachty spomínanú časť a hneď ju vložil do relikviára, ktorý
bezprostredne ukázal ľuďom. Následne plný dojatia povedal: „Dobrí ľudia, toto
je Predrahá krv nášho Pána Ježiša Krista. Pokúšal som sa viackrát ju vybrať,
no nepodarilo sa mi ju oddeliť od plachty.“
Každoročne sa v dedinke Blanoť uctieva osobitným spôsobom relikvia
zázraku. Deje sa tak na sviatok Božieho tela.
str. 147-148

Čo je svätosť?
Množstvo dobrých ľudí si želá kráčať životom
s Bohom. Chcú poznať a prijať pravdu a žiť ako dobrí
kresťania, nevedia ako prakticky uplatniť zásady evanjelia
vo svojich každodenných okolnostiach. Keby sme boli
spôsobilí presvedčivo a účinne ohlasovať, čo znamená
sväto žiť a ako sa dá v praxi dosiahnuť svätosť, ľudia sa na
tú cestu vydajú.
Každý z nás má predstavu, čo znamená byť svätý, ale
táto naša predstava je často skreslená predsudkami či
poznačená
nevedomosťou
alebo
predchádzajúcimi
skúsenosťami. Boh volá k svätosti každého jedného z nás
bez výnimky, aj keď každý z nás k nej musí smerovať vlastným spôsobom. Boh nás volá
k svätosti so silnou požiadavkou na obmäkčenie nášho srdca a premenu našej mysle.
Svätosť je zlučiteľná s každým životným stavom. Ľudia žijúci v manželstve sú
k nej povolaní rovnako ako rehoľníci a rehoľníčky. Hmotný majetok, manželstvo,
sexuálna intimita, práca, kapitál či spoločenské postavenie sú len príležitosti, ktoré
treba využiť svätým spôsobom. Svätosť je pre všetkých. Boh nás každý deň pozýva stať
sa všetkým, na čo nás stvoril.
Str. 85 - 87

V čom zlyhal zástup
V Jeruzaleme v čase Ježišovho slávneho príchodu bolo veľa
veriacich židov. Ten zástup, ktorý Ježiša slávnostne privítal, to boli
veriaci ľudia, ktorí dokázali pre svoju vieru prejsť kilometre, aby aj
takto vzdali úctu Bohu, tomu istému Bohu, ktorého vyznával aj
Ježiš Kristus.
Viac než dvetisíc rokov je namieste otázka: „Ako mohli
vyznávači Boha zabiť jeho syna?“ Ako je možné, že tento dav,
ktorý v určitom okamihu slávnostne víta s palmami v rukách
Ježiša, o niekoľko dní kričí „Ukrižuj ho!“? Čo sa stalo za tých
zopár dní?
Ježišova vražda bola pripravovaná skôr. Ježiš vedel, že
vstupuje do „jamy levovej“, ak príde do Jeruzalema. Náboženskí predstavení len na to čakali, kedy
príde a ak príde, tak bude nutné ho chytiť, urobiť s ním krátky proces a zbaviť sa ho. Židovskí
predstavení mali zlosť na to, čo Ježiš ohlasoval. Najväčším problémom bolo pre nich, že Ježiš karhal
ich formálne náboženstvo, dodržiavanie množstva neraz nezmyselných predpisov, naoko hranú
nábožnosť. Ježiš hlásal toho istého Boha, ako oni, ale nie trestajúceho, ale láskavého, milujúceho
a milosrdného.
Dav, zástup zlyhal. Ľudia sa nechali zmanipulovať vtedajšími mocnými.
Nenechajme sa manipulovať. Prestaňme byť formálni veriaci. „Srdcia si roztrhnite a nie šaty.“

Láskavé slovo na každý deň
V máji 2005 uviedol americký časopis Newsweek správu,
že americký vojaci v Guantamane hodili pred očami
moslimských väzňov do latríny niekoľko výtlačkov koránu.
Niekoľko dní potom sa v mnoho moslimských krajinách
zodvihla vlna odporu proti Američanom a desiatky ľudí prišli
o život. Novinári v Newsweeku správu odvolali ako neoverenú.
Čomu vlastne v dnešnom mediálnom svete veríme a čo
ešte sme schopní rozlíšiť ako nevieryhodné? Odkiaľ berieme
informácie dôležité pre náš život a ktoré informácie
preosejeme ako pochybné? Dokážeme ešte žiť niekoľko dní
v roku bez televízie, bez novín, bez internetu?
Dnes skús nepozerať televízor, nezapnúť počítač, rádio.

Jedného starého múdreho Afričana sa ktosi spýtal, ako bojuje s problémami,
starosťami a so životnými prekážkami. Odpovedal na to: „Keď ma postretnú
problémy, starosti a životné prekážky, tak sa im snažím najskôr vyhnúť. Ak sa im
nedá vyhnúť, snažím sa medzi nimi prekĺznuť. Pokiaľ sa mi ani to nepodarí, tak
skúsim ich preskočiť. A keď sa mi nepodarí ani to, tak až vtedy sa začnem v nich
hrabať.
Dnes skúsim všetky svoje starosti, nakoľko to bude len možné, zahodiť za
hlavu.
Str. 38-39

PROGRAM
22.3.-28.3.

Skúsme byť ako sv.
Jozef

Pondelok – 22.3.
Féria
Utorok – 23.3.
Féria
Streda – 24.3.
17.00
Féria
Štvrtok –25.3.
7.00
Zvestovanie Pána
Slávnosť
Piatok –26.3.
17.00
Féria

Za ZBP rodiny
Kurilovej
č. 27
† Jozef 3. výročie
smrti

Za ZBP a dary
Ducha svätého pre
Evu a jej rodinu 70
rokov života

Sobota –27.3.
8.00
Féria
NEDEĽA –28.3.
KVETNÁ NEDEĽA
NEDEĽA UTPENIA
PÁNA

† Dp. Jozef
Križalkovič
Na úmysel

9.00

PROGRAM
29.3.-4.4.
Pondelok – 29.3.
PONDELOK
VEĽ.TÝŽDŇA
Utorok – 30.3.
UTOROK
VEĽ.TÝŽDŇA
Streda – 31.3.
STREDA
VEĽ.TÝŽDŇA
Štvrtok –1.4.
ŠTVRTOK
VEĽ.TÝŽDŇA
ZELENÝ
ŠTVRTOK
Piatok – 2.4.
VEĽKÝ PIATOK
SLÁVENIE UTR.
A SMRTI PÁNA
Sobota – 3.4.
BIELA SOBOTA –
VEĽKÁ SOBOTA
NEDEĽA –4.4.
VEĽKONOČNÁ
NEDEĽA
PÁNOVHO
ZMŔTVYSTANIA

Uzdrav nás Pane podľa
tvojej vôle
7.00

Na úmysel
ordinára

† rodina Gajdošová
17.00
č. 256
18.00

Na úmysel

15.00

Obrady Veľkého
piatku

18.00

Na úmysel

9.00

Na úmysel

1. Dnes je 36. Svetový deň mládeže.
2. Na Veľký piatok je prísny pôst. Zdržiavanie sa
mäsitého pokrmu.

Na Kvetnú nedeľu, Zelený
štvrtok, Veľký piatok, Bielu
sobotu a Veľkonočnú nedeľu
budú sv. omše prenášané cez
facebook obce v avizovanom
čase. Pozrieť si ich môžu aj
neregistrovaní na facebooku.
Vylepšili sme kvalitu
prenášaného zvuku.

•

Prajeme Vám v zdraví
a Božom pokoji prežité
obdobie Veľkého týždňa.
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