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Rímskokatolícka farnosť Nanebovzatia Panny Márie v Modre nad Cirochou0
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„Kto z vás je bez hriechu, nech prvý hodí kameň!“
0
Ľudia radi súdia, „hádžu kamene“. Vedú reči o zlom
0

Kto je bez hriechu?

správaní druhých, radi rozprávajú o hriechoch druhých:
„Toho zobrala polícia, lebo..., tamtoho opustila manželka,
lebo... ďalší utratil peniaze na automatoch.“
Radi hádžeme kamene do druhých, aj do tých, ktorí
svoje hriechy ľutujú a chcú sa zmeniť. Boh neodsudzuje
a nezatracuje, to robí človek. Boh nekričí, nenadáva, ale
dáva nádej a právo na nápravu.
Verejná hriešnica prichádza za Ježišom, aby napravila
svoj život „raz a navždy“. O mesiac nepríde znova, aby
prosila o odpustenie toho istého hriechu. V tom je nám táto
žena príkladom, ako má vyzerať pravé pokánie. Veľkosti hriechu má zodpovedať naše
pokánie a naša ľútosť.
Ježiš pomohol hriešnici. Kresťan má pomáhať tým, ktorí padnú. Má im podávať svoju
pomocnú ruku, aby mohli znova vstať. Slúžia naše ruky, dvíhajú bratov, sestry z hriechov?

Obdobie skromnosti
Ak sú vo vašom okolí ešte vekovo starší, myslím tak po 80-tke a viac, tak sa ich spýtajte, ako
to bolo niekedy. Nech vám o tom porozprávajú, a počúvajte ich trpezlivo. Prečo? Ak to pôjde všetko
v tomto svete a v našom okolí tak, ako sa to teraz vyvíja, tak je dosť možné, že sme pred obdobím,
keď skromnosť bude potrebná vlastnosť.
Nie je to žiadne strašenie. Je potrebné o tom rozprávať a písať z iného uhla pohľadu, ako o tom
píšu dnes médiá. Tie venujú podstatu času tomu, čo je dnes a len málo hovoria o tom, čo bude zajtra,
o mesiac, polrok, či rok. Aj keď nie sme proroci, ale ak sa dejú určité veci, tak to čosi symbolizuje.
Ak z dňa na deň rastú ceny potravín, energií, a je predpoklad, že budú rásť ďalej, tak je múdre
posadiť si na „políčku“ dáku zeleninu a zemiaky, oplatí sa, aspoň toľko, koľko treba rodine na
obživu. Môže sa stať, čo by pred časom nepovedal nikto, že prídete do obchodu a bude to tak drahé,
že si nekúpite alebo nekúpite toľko, koľko vám bude treba, alebo tento tovar, čo si kúpiť chcete práve
nebude. Štát vie čosi garantovať, aj zopár veci limitoval, ale to nebude stačiť. Druhý vážny problém
sú a budú energie (voda, plyn, elektrina). Ak sa dá, a hoci to nie je ekologické, treba mať doma
alternatívu. Učme sa skromnosti, lebo táto čnosť sa nám už teraz zíde a do budúcna ju budeme všetci
potrebovať. Ale prajme si, aby bolo všetko inak.

PROGRAM
4.4.-10.4.

Polož kameň(e), ktorý
hádžeš do druhých

Pondelok – 4.4.
Féria
Utorok – 5.4.
Féria

Streda – 6.4.
Féria
Štvrtok – 7.4.
Féria

17.00

7.00

7.00

Piatok – 8.4.
Féria

17.00

Sobota – 9.4.
Féria

7.00

NEDEĽA –10.4.
PALMOVÁ
NEDEĽA

8.00

Za ZBP ochranu
a pomoc Nebeskej
Matky pre Máriu
75 rokov života
a jej rodinu
† Irena Sivčová

Za ZBP a dary
Ducha Svätého pre
Irenu a jej rodinu
č.142
Za ZBP pre Máriu
a jej rodinu
č. 275
† Štefan Miko
10. výročie smrti

PROGRAM
11.4.-17.4.
Pondelok – 11.4.
Pondelok Svätého
Týždňa
Féria
Utorok – 12.4.
Utorok Svätého
Týždňa
Féria
Streda – 13.4.
Streda Svätého
Týždňa
Féria
Štvrtok –14.4.
Štvrtok Svätého
Týždňa
Zelený štvrtok
Piatok – 15.4.
UTRPENIE PÁNA
VEĽKÝ PIATOK
Sobota – 16.4
SVATÁ SOBOTA

Je čas na skromnosť

7.00

Za ZBP rodiny
Milčovej
č. 237

17.00

† Jozef Miko
1. výročie smrti
č. 189

18.00

Zelený štvrtok
Slávnosť Večere
Pánovej

15.00

Obrady Veľkého
Piatku

18.00

Veľkonočná vigília

8.00

Na úmysel

Na úmysel

10.00

1. Veľkonočná sv. spoveď bude v piatok
8. 4. od 15,30 do 17,00 hod.

NEDEĽA –17.4.
VEĽKONOČNÁ
NEDEĽA

10.00

1. Na Veľký Piatok je prísny pôst a zdržanie sa
mäsitého pokrmu.
2. Pobožnosť Krížovej cesty bude na Veľký Piatok
o 9,00 hod.
3. Požehnanie veľkonočných jedál bude v sobotu 16. 4.
o 16.00 hod.
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Sv. Otec – jeho postoj k vojne
„Hanbil som sa,“ povedal František v uplynulých
dňoch, „keď som čítal, že skupina štátov sa zaviazala
vynakladať dve percentá HDP na nákup zbraní ako
reakciu na to, čo sa deje teraz. Šialenstvo! Skutočnou
odpoveďou nie je viac zbraní, viac sankcií, viac
politicko-vojenských aliancií, ale iný prístup, iný
spôsob riadenia súčasného globalizovaného sveta nie cerenie zubov ako teraz - iný spôsob nastavenia
medzinárodných vzťahov. Model starostlivosti je už,
chvalabohu, zavedený, ale bohužiaľ stále podlieha
modelu ekonomicko-technokraticko-vojenskej moci.“
Pozn. Sv. Otec sa hanbil, keď počúval a čítal správy o navýšení štátnych
výdavkov na nové zbrane, vrtuľníky, tanky, rakety. Náš minister obrany
a ostatní politici robia to isté a nemajú s tým problém. Tento týždeň nám
predstavili, aké nové zbrane prídu na Slovensko, o koľko viac bude štát z našich
daní dávať na armádu, ale nepovedali, odkiaľ tie peniaze zoberú, resp. kto
nedostane tieto peniaze. Pravda, zbrojársky priemysel sa poteší.
A my, veriaci máme v tom jasné? Súhlasíme s tým, že je správne viac
zbrojiť, alebo tomuto svetu (nám všetkým) treba viac pokory, diplomacie,
energie dávať do hľadania cesty pre svet bez zbraní a vojny???

Sila myšlienky

Akýsi pútnik kráčal poľným chodníkom, keď v tráve na jeho okraji zbadal čosi zvláštne,
vyzeralo to ako kameň. „Je to had“, pomyslel si. Had sa vztýčil a smrteľne ho pošliapal. A potom
šiel tým istým chodníkom iný pútnik. Aj on zbadal kameň zvláštneho tvaru. „Je to vtáčik,“ povedal
si. A vtáčik zatrepotal krídlami a odletel.
-------------------------------------------------------Na tmavej opustenej ceste zastalo auto s prepichnutou
pneumatikou. Vodič vystúpil a zistil, že nemá zdvihák. Už
sa ho zmocňovalo zúfalstvo, keď v diaľke zazrel svetielko.
Bolo tam akési hospodárstvo. Vybral sa pešo tým smerom
a cestou začal premýšľať: „A čo keď mi neotvoria?“ „A čo,
keď nebudú mať zdvihák?“ „A čo keď mi ten sedliak nebude
chcieť ten zdvihák – ak ho má – požičať?“
Po každej úzkostlivej otázke jeho pobúrenie rástlo,
a keď konečne prišiel k domu a sedliak mu otvoril, bol taký
rozzúrený, že ho udrel do tváre a zareval: „Zober si ten svoj
hnusný zdvihák!“
Smer našej cesty, ktorá sa volá život, určujú naše
myšlienky. Ak máme v hlave zlobu, nenávisť, nadávky, tak sme v ich zajatí, a aj náš život tak
presne vyzerá.

MORE DOBRA
Každý deň sa deje v našom živote more
dobra.
Už to, že sa ráno zobudíme je niečo
úžasné. Kedy si naposledy ďakoval Bohu za
to, že si ráno vstal?
Každý deň máš možnosť najesť sa, dať
si pohár vody. Kedy si ďakoval Bohu za jedlo
a vodu?
Každý deň máš kde ísť do práce
a zarobiť si na chlieb, na živobytie. Koľko ľudí
nemá kde ísť pracovať a koľko nemá z čoho
žiť?
Každý deň sa môžeš usmiať na
druhých, môžeš im povedať niečo pekné, poslúžiť, urobiť ich šťastných. Koľko ľudí sa
už nedokáže usmiať, pre chorobu nedokážu vysloviť žiadne slová?
Každý deň si môžeš prečítať o Bohu, zobrať do rúk písmo, prihovoriť sa Bohu
a on sa môže prihovoriť tebe.
Každý deň môžeš dať a prijať more DOBRA, obrovské more dobrých vecí.
Tešme sa na každý deň. Vyhýbajme sa zlu, hľadajme každý deň dobro, more dobra.

BUĎME MILOSRDNÍ, ABY...

Evanjelium poslednej nedele je o milosrdnom otcovi.
Dal synovi polovicu majetku, ktorú syn premárnil. Tento
týždeň som bol prosiť na jednom úrade za zahraničného
podnikateľa, ktorý sa snaží podnikať, ale mu to nejde. Jeho
otec celý život je farmárom. Spolu s manželkou si tvrdou
prácou zarobili majetok. Komu ho dajú? Majú len toho
jedného syna.
Teraz títo rodičia predali už dva veľké byty, aby poplatili
synove dlžoby...aj tak to nestačí pokryť synove dlžoby.
Koľko milosrdných rodičov by sa stali radšej
bezdomovcami, len aby ich deti boli šťastné, aby žili
šťastne?! Je veľa takých milosrdných rodičov. Nie všetci,
ale je ich veľa.
Ďakujme Bohu za týchto dobrých a milosrdných rodičov.
Milosrdný otec, matka má vždy otvorené dvere svojho domu pre svoje dieťa.
Svet zatvára dvere tým, ktorí to potrebujú.
Milosrdný otec, matka vždy verí, že sa ich syn, dcéra dá do poriadku.
Svet dáva najavo, že ak si padol, už nič z teba.
Milosrdný otec, matka vždy pomôže svojmu dieťaťu, aby ho podvihol, ak padol na
kolená.
Svet sa z teba vysmeje, poosočuje, ale nepomôže.
Sme zasiahnutí Božím milosrdenstvom. Sme pripravení konať milosrdne a byť milosrdní,
alebo robíme to, čo robí svet? Buďme milosrdní, aby bol Boh milosrdný k nám.

