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Rímskokatolícka farnosť Nanebovzatia Panny Márie v Modre nad Cirochou0
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Kto je kresťan? Naučená odpoveď z katechizmu
0
hovorí, že je to ten, čo verí v učenie Ježiša Krista a kto
0

Poznaj a ver!

zachováva toto učenie vo svojom živote. Veriť v učenie
znamená poznať Ježišovo učenie. K poznaniu učenia
nestačí len chodiť do kostola a plniť si formálne
povinnosti. Ide o celoživotné vzdelávanie sa. Mnohí majú
problém chytiť pred birmovkou do rúk spomínaný
katechizmus. Veriť v učenie JK = poznať učenie =
pravidelne čítať Sv. písmo = znova si preštudovať
katechizmus. Toto platí pre mladých, ale aj pre vekovo
starších kresťanov. Mnohokrát si povieme, že sa celý život
učíme, ale platí to aj pre našu vieru? Ak nie, tak potom
ako vážne berieme vieru v Boha? Zachovávať môžeme len to, čo je poznané. Ak nevieš,
alebo si si nevšimol, že do istej ulice je značka zákaz vjazdu, tak až zdvihnutá stopka
policajta a pokuta ťa na to upozorní. To je už neskoro.
Zachovávať učenie Krista pre nás „nedokonalých“, ale stále bojujúcich o Božiu
priazeň, je jedna krásna vec. Čo krajšie môže byť v živote, ako ustavičná snaha byť lepší
a žiť lepšie? A čo úžasnejšie môže byť, ako správanie Boha, ktorý nás po našich slabostiach
netrestá, len od nás chce našu nápravu, našu snahu vylepšiť náš nedokonalý spôsob života?

Mobil a sociálne siete

Kde sme sa to dostali? Je zahanbením a nepochopením
demokracie a tejto modernej doby, kde sme sa to dopracovali
v mnohých oblastiach života a tvárime sa, že „všetko je
v poriadku“. Dnes najväčšou drogou a najväčšou závislosťou je čas
„zabitý“ na sociálnych sieťach. Píšu sa o tom knihy, psychológovia
dvíhajú varovné prsty, ale to všetko je stále prehlušované reklamou,
ktorá ťahá ľudí na tieto siete. Chráňte sa sociálnych sieti!
Čas s mobilom v ruke je novodobou drogou. Dajte si
predsavzatie a stanovte si čas, kedy bude mobil položený na mieste,
kde bude 2-3 hodiny bez vášho povšimnutia, možno v inej miestnosti. Učte to aj deti. Postupne tie hodiny
bez mobilu nech sa zväčšujú. Žiadne „ale“ neexistuje. Nikto Vás nesmie kritizovať, že ste mu hneď
nedvihli telefón. Ak nejde o život... Získate more času.

PROGRAM
16.5.-22.5.
Pondelok – 16.5.
Sv. Ján Nepomucký,
kňaz a muč.
Spomienka
Utorok – 17.5.

Čítajme si katechizmus.

18.00

7.00
Féria
Streda – 18.5.
Féria

7.00

† Jozef Sivčo 10.
výr. smrti
† Mária Sivčová
4. výr. smrti
Za ZBP a ochranu
P. Márie pre rod.
Ontkocovú
č. 231
† Štefan
† Mária
č. 214

Štvrtok – 19.5.
Féria
Piatok – 20.5.
Féria

18.00

Sobota – 21.5.
Féria

9.00

NEDEĽA –22.5.
ŠIESTA
VEĽKONOČNÁ
NEDEĽA

8.00

† Ján † Mária
† Štefan a
† rod. Harvanová
č.143
† Jozef
č. 81
Na úmysel

10.00

1. Budúcu nedeľu pri sv. omši o 10:00 hod. budeme
mať slávnosť 1. sv. prijímania.
2. Sviatosť zmierenia pre prvoprijímajúce deti, ich
rodičov a krstných rodičov bude v sobotu 21.5.
2022 o 8:00 hod.

† Bože, Stvoriteľ a Vykupiteľ všetkých
veriacich. Ty si povedal, že svätá a
spasiteľná je myšlienka modliť sa za
zomrelých, aby boli zbavení svojich
hriechov. Vyslyš milostivo naše vrúcne
modlitby za našich služobníkov
Máriu a Michala,
ktorí už z tohto sveta odišli.
Oni verili a dúfali v Teba.
Daj, aby boli oslobodení od všetkých trestov
a stali sa účastní nebeských radostí.
Skrze Krista, nášho Pána.
AMEN.

PROGRAM
23.5.-29.5.

Polož mobil z ruky!

Pondelok – 23.5.
Féria

7.00

† Helena Volovská
č.83

Utorok – 24.5.
Féria
Streda – 25.5.
Féria

18.00

Štvrtok –26.5.

7.00

NANEBOVSTÚPENIE
PÁNA

Za ZBP Anny a jej
rodiny
č.161
† Pavlína
Harviliková
č.13

Slávnosť

18.00

Na úmysel

Piatok – 27.5.
Féria

18.00

† Ján
† Verona

Sobota – 28.5.
Féria
NEDEĽA –29.5.
SIEDMA
VEĽKONOČNÁ
NEDEĽA

8.00

8.00

10.00

č. 181
Za ZBP rodiny
Dávida a Mariána
Harakaľa
a Janu Šramkovú
Za ZBP a ochranu
P. Márie pre Luciu,
Mareka, Petra a ich
rodinu.

1. Budúci týždeň pondelok, utorok a stredu sú
Prosebné dni. Obsahom prosebných dní sú prosby
za úrodu. My budeme mať tento deň v stredu pri
večernej sv. omši.
1. 2022 o 8:00 hod.

PRVOPRIJÍMAJÚCI VO FARNOSTI

❖ Brudňaková Lívia
❖ Brutvanová Kristína
❖ Burianová Lea
❖ Hančar Jozef
❖ Hančarová Katarína
❖ Hančarová Nikola
❖ Szczygeľ Samuel
❖ Tižáková Timea
❖ Volovský Joachim Ján
❖ Zvalčák Patrik

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 – starí ľudia
„Chcel by som, aby všetky naše staré mamy boli takéto: odvážne a múdre a zanechali
nám dedičstvo nie peňazí, ale múdrosti zasiatej do ich vnúčat.“ Toto žičenie vyslovil
pápež František pri generálnej audiencii na Námestí
sv. Petra v stredu 11. mája, keď pozval uvažovať nad
biblickou postavou Judity. Biblická Judita v mladosti
hrdinsky zachránila svoj ľud, keď zabila diktátora,
spomenul v katechéze Svätý Otec. Ako vysvetlil,
skutočné „hrdinstvo sa netýka len veľkých udalostí,
ktoré priťahujú pozornosť reflektorov (...), ale často
ho nachádzame v húževnatosti lásky preukazovanej
v náročnej rodinnej situácii či v prospech ohrozeného
spoločenstva.“ „Starí rodičia majú dnes jednu veľkú
úlohu v rodine pri výchove vnúčat“, skonštatoval
pápež a zdôraznil: „Tým najlepším dedičstvom, ktoré môžeme zanechať, je dobro“.
Pápež hovoril aj o potrebe aktívneho postoja mladej generácie: „Život našich komunít
musí vedieť zúžitkovať talenty a charizmy mnohých starších ľudí, ktorí sú oficiálne už
na dôchodku, avšak sú bohatstvom, ktoré treba doceniť.“

Verím v Boha – atribúty Boha
1.

2.
3.

4.

Atribúty (vlastnosti) Božieho bytia:
Absolútna dokonalosť – Vy teda buďte dokonalí,
ako je dokonalý náš nebeský Otec – Boh nehovorí,
buďte vlažní kresťania, priemerní v učení,
v práci robte len čo musíte, ak sa vám chce tak
navštívte starých rodičov... Toto nie je Boh. Chce
zodpovedných synov a dcéry, namáhajúcich sa
dennodenne; kresťanov, ktorí sa „predbehujú“
v konaní dobra, dobrých skutkov, každý deň.
Absolútna nekonečnosť, jednoduchosť, jedinosť,
pravosť, Božia dobrota.
Nemeniteľnosť
–
nemôžeme
povedať
o Starozákonnom Bohu, že bol taký výbojný,
dovoľoval zabíjať, schvaľoval mnohoženstvo, a mnohé iné veci, ktoré už Boh Ježiš
netoleruje, lebo on zabíjanie nahradil láskou, v manželstve je možné mať jednu ženu
a pod. Boh je od počiatku nemenný. To ľudia si menia a ohýnajú tie Božie zákony
a vysvetľujú ako im vyhovuje, neraz s požehnaním tých, ktorí prví majú to Božie
chrániť a dodržiavať.
Večnosť, všadeprítomnosť, nádhernosť, vernosť, neviditeľnosť, skrytosť, múdrosť,
všemohúcnosť, vševedomosť, milosrdenstvo, spravodlivosť, svätosť, dobrotivosť,
vševládnosť.
Zdroj: Poznaj a ver, str. 16-17

CELÝ SVET NEZMENÍŠ – SEBA ÁNO

Ešte stále sa sťažujeme na tých druhých: „Ten
politik je zlý, tamten šéf v práci ničomu nerozumie,
učiteľ chce veľa od našich detí, lekár nepredpísal
lieky, ktoré mal, predavačka zle povážila, kňaz je už
starý, sused si púšťa nahlas hudbu, na pošte treba
dlho čakať, v obchode nič nemajú...“
Poniektorí nadávajú občas, a iní sa sťažujú
stále. Sú jedinci, ktorí celý život vedú spory so
všetkými – nikto podľa nich nerobí dobre, len oni.
Všade, kde idú, všetci sú zlí, nedokonalí, nikto sa
nespráva dobre, len on, len ona. Zle! Je to veľmi zlé.
Boh nestvoril dokonalý svet ani dokonalého
človeka. Nikto nie je dokonalý! A práve takí veční sťažovatelia a veční „frfloši“ sú
pohromou pre svoju rodinu, pre svoje okolie. Táto téma je večná tak, ako je večná
potreba bojovať s pýchou, s lakomstvom, závisťou, hnevom.
Skúsme prestať venovať pozornosť p. Putinovi, členom našej vlády, politikom,
tým, ktorých nám podsúvajú média, aby sme nevnímali väčšie zlo. Venujme čas sebe
a svojmu obráteniu k lepšiemu. Venujme sa viac hľadaniu spôsobov, ako urobiť krajší
život sebe, svojím blízkym. Ak zmeníme seba, tak sa zmení aj svet.

Príbeh – Portrét a bozk
➢ Slávny anglo-americký maliar, Benjamin West, sa pokúšal maľovať už ako malý
chlapec. Raz, keď bol sám doma, rozhodol sa, že
namaľuje portrét svojej sestry. Vzal si fľaštičku
atramentu a začal. Zanedlho bolo všetko naokolo
oprskané a ufúľané od modrej farby. Práve vtedy prišla
domov jeho mama. Len čo vošla do synovej izby,
ustrnula nad spúšťou, ktorú zbadala. Namiesto
káravých slov a výčitiek však vzala maliarsky výtvor
svojho syna a vyhlásila: „Aký nádherný portrét!“ Potom
malého chlapca pobozkala. Už ako dospelý muž
Benjamín povedal: „Vďaka tomuto bozku som sa stal
maliarom.“ Aj keď sa ti niekedy nepodarí všetko
podľa tvojich predstáv, nikdy nezabudni, že okolo
teba sú ľudia, ktorí dokážu vidieť nielen to, čo sa ti
podarilo, ale aj to, čo si pôvodne túžil vytvoriť.
➢ Les Goodyear patril medzi ľudí s víziou. Videl to, čo iní nevideli. V roku 1838 objavil
metódu vulkanizácie gumy, ale bol úplne na mizine. Dlhoval peniaze svojim
veriteľom a musel ísť preto do väzenia. A práve tam, nikým nerušený zdokonalil svoj
objav výroby gumy. Potom veriteľom vrátil všetky dlžoby a tým, ktorí mu verili,
vyplatil nemalú čiastku. Ten, kto niečomu verí, sa nikdy nebude trápiť tým, že iní
nevidia, čo vidí on. K. W. Emerson

