Rímskokatolícka farnosť Nanebovzatia Panny Márie v Modre nad Cirochou

Prinášaj úrodu
V evanjeliu 5.nedele vo veľkonočnom období počujeme o tom, že Ježiš je vinič a my
sme ratolesti, výhonky z viniča. Boh je vinohradník. On každú ratolesť, ktorá neprináša
úrodu, odrezáva, a každú, ktorá prináša ovocie, čistí, aby priniesla viac ovocia.
Ak máme v sebe dosť reflexie, tak si dokážeme
položiť otázku a dať si na to pravdivú odpoveď: „Aká
ratolesť som?“ „Som ratolesť, ktorá pre svoju rodinu, pre
svoju farnosť prináša alebo neprináša ovocie?“
Ovocím otca je nielen výplata, ktorú prinesie
domov, ale je to jeho práca pri zveľadení domu a jeho
okolia, ale aj jeho správanie voči manželke, voči deťom,
ale i voči rodičom, svokrovcom, susedom, farníkom,
spolupracovníkom.
Ovocím manželky nie je len chutné jedlo, ktoré navarí, poriadok v dome, ale dobré
vzťahy, ktoré sa snaží udržiavať, to, že je oporou svojmu manželovi, že s láskou
vychováva s manželom deti, že si váži všetkých príbuzných, že je zodpovedná v práci.
Ovocím farníkov je ich prínos pre farnosť. Ovocie neprináša ten, čo roky žije
v hádkach so susedom pre kus zeme, ten, čo závidí dobro druhému, ten, čo rád hovorí,
ako treba robiť lepšie, ale nikdy sa nezapojí do farských aktivít, len kritizuje a vždy mu je
všetko zlé. Takéto suché ratolesti nepatria na vinič, len tam zavadzajú.
Skúsme sa zamyslieť nad ovocím, ktoré prinášame do spoločenstva rodina,
zamestnanie a farnosť. Sme živou aktívnou ratolesťou, alebo odumretou a suchou?

• Kto skôr? – Príde súdiť živých i mŕtvych a jeho kráľovstvu nebude konca. Časť Kréda hľadiaca

do budúcnosti nás v nijakom prípade neodvádza od zmyslu života v prítomnosti. Nemáme sa
v prítomnosti trápiť minulosťou, ani žiť v obavách z veci budúcich. Máme prežívať súčasný
okamih. Ktosi to formuloval výstižne, keď povedal, že najdôležitejšia chvíľa je tá, ktorú
prežívame, najdôležitejší je človek, s ktorým sa práve rozprávame, a najdôležitejšia je práca,
ktorú v tejto chvíli robíme. Naša existencia prežije dva konce. Koniec vlastného života a koniec
všetkých časov. Pretože nevieme, ktorý príde skôr, je potrebné žiť túto chvíľu.

• Zvyk

– V krajinách Blízkeho východu používajú ešte i dnes statného osla na čerpanie vody
z hlbokej studne. Zviera má na chrbte upevnenú kladku a jej druhý koniec je vsadený do
čerpacieho zariadenia. Osol celý deň chodí okolo studne, otáča čerpadlom a tým vyťahuje
z hĺbky vodu. Večer, keď majiteľ odvádza svoje zviera do chlieva, má s ním problém. Osol, ktorý
je zvyknutý chodiť deň čo deň, stále dookola, nie je už schopný ísť rovno. Občas sa s podobným
javom môžeme stretnúť aj v bežnom ľudskom živote.
Max. Kašparú, Inými slovami, str. 103

Každú chvíľu života
PROGRAM
prežívaj v radosti!
3.5.-9.5.
Pondelok – 3.5.
Sv. Filipa
7.00 † Mária 3.
a Jakuba,
yýročie smrti
apoštolov,Sviatok
č. 214
Utorok – 4.5.
Féria
Sv. Floriána,
Ľub.spomienka
Streda – 5.5.
Za ZBP
Féria
17.00 a poďakovanie
pre Janu 60 r.
života
Štvrtok –6.5.
7.00 Za ZBP pre
Féria
rodinu Tižákovú
č. 134
Piatok –7.5.
Féria
17.00 Na úmysel
Prvý piatok
Sobota –8.5.
8.00 † Michal Ontkoc
Féria
NEDEĽA –9.5.
8.00 Na úmysel
ŠIESTA
VEĽKONOČNÁ 10.00 Za ZBP Ján
NEDEĽA

MÁJ – SV. RUŽENEC
Mesiac máj je zasvätený modlitbe sv.
ruženca. Modlíme sa spolu so sv.
otcom a celou Cirkvou, do ktorej
patríme. Prosme Boha za skončenie
pandémie a obnovenie spoločenského
a pracovného života. Zároveň prosme
sami za seba a za našu farnosť, aby
naše správanie neovládal zlý duch
egoizmu, ale aby sme sa dokázali
lepšie správať k druhým ľuďom
v našom okolí. Prestaňme pozerať len
na seba a svoje dobro a začnime
vnímať potreby a dobro druhých.

PROGRAM
10.5.-16.5.
Pondelok – 10.5.

Vieš sa zbaviť
zlozvykov? Skús...
7.00

† Anna † Ján

Féria
Utorok – 11.5.
Féria
Streda – 12.5.

č. 2

17.00

† Mária
č. 235

Féria
Štvrtok –13.5.
NANEBOVSTÚPENIE
PÁNA

7.00

Na úmysel

17.00

ZA ZBP pre
Antona 60 rokov
života a jeho rodinu
č. 304
† Anna Harvanová
č. 261

Slávnosť
Piatok – 14.5.
SV. Mateja, apoštola
Sviatok

17.00

Sobota – 15.5.

8.00

Ján a Viera 50
rokov spoločného
života

8.00

Na úmysel

10.00

† dp. Jozef
Leščinský

Féria
NEDEĽA –16.5.
SIEDMA
VEĽKONOČNÁ
NEDEĽA

1. Od piatka 14.5. sa začína Novéna k Duchu Svätému.
2. Nasledujúce tri dni v pondelok, utorok a stredu sú
prosebnými dňami. Obsahom týchto dní sú prosby za
úrodu.

Vydáva: RKFÚ Modra n. C. pre vnútornú potrebu farnosti.
Texty pre Vás spracoval a upravil Ondrej.
Text neprešiel jazykovou úpravou.

La Rochelle, Francúzsko – 1461
Počas Veľkej noci v roku 1461
dopravila pani Jehan Leclerc do Kostola sv.
Bartolomeja
dvanásťročného
syna
Bertranda, ktorý od svojich siedmich rokov
zostal nehybný a nemý ako následok
hrôzostrašného pádu. V okamihu svätého
prijímania chlapec mame naznačil, že aj on
chce prijať Ježiša v Eucharistii. Najskôr mu
ho kňaz nechcel dať, keďže nemohol hovoriť
a teda ani spovedať sa. Mladík však gestami
kňaza prosil, až mu nakoniec podal Eucharistiu.
V okamihu, keď Bertrand prijal hostiu, pocítil akoby ním silno zatriasla
neznáma sila. Mohol sa zrazu hýbať a hovoriť. Bol uzdravený. Podľa
dokumentu napísaného rukou ihneď po zázraku, prvé slová, ktoré Bertrand po
uzdravení povedal boli: „Naša pomoc v mene Pánovom.“
V katedrále La Rochelle sa nachádza dokument, ktorý popisuje tento
zázrak.
str. 155

II. vatikánsky koncil
Od II. vatikánskeho koncilu sa pokúšame objaviť nové metódy evanjelizácie
a ponúknuť ľuďom plnší a hodnotnejší život. Konciloví otcovia nám pripomínajú,
že všetci sme pozvaní k svätosti.
Pozvanie k svätosti sme dostali od Boha všetci,
ale prijali sme ho? Kto za života sa snažil uplatňovať
nové metódy evanjelizácie? Kto evanjelizoval vo
farnosti? Aké spôsoby evanjelizácie ste pri tom
použili? Aké nové metódy evanjelizácie ste pri tom
použili? Čo nové a dobré vaša evanjelizácia
priniesla pre farnosť, pre farníkov? Toto nie sú
otázky do vetra. Toto sú otázky od Boha pre teba.
Otázky, pred ktorými stojíme a pred ktorými budeme
stáť v tvárou v tvár pred Bohom. Čo odpovieš dnes
na tieto slová a čo pri poslednom súde?
Boh každého volá k svätosti. Pozýva nás, aby
sme boli sami sebou. Toto volanie k svätosti je odpoveďou na našu hlbokú túžbu
po šťastí. Nikdy nemôžeme byť šťastní, ak nie sme sami sebou. Sme šťastní?
Robíme druhých šťastnými? Vidieť na nás radosť zo života? Prinášame túto
radosť druhým? Dokážeme sa tešiť zo života, či sme len deprimovaní
a deprimujeme aj druhých?
Str. 92 - 100

KOMPLEXNOSŤ

V práci je to tak, že sa sústredíme na jeden druh
práce. Ak je niekto elektrikár, tak opravuje elektrinu.
Upratovačka upratuje, traktorista robí prácu s traktorom.
Učiteľ učí deti, lekár lieči chorých. Kňaz sa stará
o farníkov, starosta sa stará o obec.
No nestačí sa držať len týchto zásad. Otec rodiny si
v zamestnaní vykoná svoju prácu, ale príde domov
a pokračuje v práci pri zveľaďovaní domu, pozemku. Tak
isto povinnosti ženy nekončia v práci, ale pokračujú
v súkromí. Vidíme, že rôzni kňazi majú rôzny prístup
k farnosti. Poniektorí sami zveľaďujú vnútro a okolie fary, kostola, iní sa viac starajú
o duchovné záležitosti. No v prospech farnosti sú takí, ktorí zvládajú oboje. To platí aj
o verejných funkciách. Jeden starosta je staviteľ, iný „sedí“ len na úrade, ďalší chodí a vybavuje.
Ale je dobré, keď sa starosta venuje všetkým oblastiam, nakoľko sa to dá.
Naša snaha by mala smerovať ku komplexnosti. Máme stále a stále zvyšovať svoje
vedomosti, cvičiť sa v zručnostiach, pracovať pre dobro seba i blízkych. Netreba zaháľať
pozeraním televízorov, hraním hier, vysedávaním v krčmách na „terasách“ a hľadaním chýb
u druhých ľudí. Prestaňme riešiť to, čo iní nerobia, skúsme my začať robiť viac.

Láskavé slovo na každý deň
Hovorí sa, že človek tretinu života prespí, ale niektorí
ľudia prespia aj polovicu zo života a iní snáď i celý život. Je to
myslené obrazne, ale i reálne. V skutočnosti je veľa takých,
ktorí by radšej leňošili, spali, pozerali telku, sedeli pri počítači,
s mobilom, len aby nič nemuseli robiť. To sú tí, čo im
„vyoperovali pracovnú žilu“. Ale jesť to chce, obliekať sa to
potrebuje, ale pracovať nebude. Lenivosť je veľký hriech
a hanba všetkým lenivcom, ktorí sa nechajú vydržiavať.
Hriech pácha každý, kto takýmto darebákom dáva jesť
zadarmo, kto ich oblieka.
Učme a napomínajme deti od malička, že nič nie je
zadarmo. Všetko dobro, duchovné i hmotné treba si zaslúžiť.
Kto sa namáha, ten si zaslúži aj odmenu za túto prácu. Ale
lenivý človek si nezaslúži nič, len odsúdenie a pokarhanie.

Často túžime po tom, čo sami nevlastníme. Chceme mať to, čo majú druhí.
Závidíme mnohým ich dom, auto, krásne deti, postavenie, šaty, mobily. Mnohí žiarlia
na druhých, závidia im zdravie, prácu, porozumenie...
Niekedy nás to, čo vlastnia druhí, zamestnáva natoľko, že vôbec nevnímame to,
čo je nám k dispozícii, vôbec si nevážime ľudí, ktorí sú pri nás, to, čo nám dávajú
(pozornosť, lásku, to, že sa o nás pravidelne starajú, že sú v pohotovosti pre prípad
našej choroby).
Str. 50-60

