Rímskokatolícka farnosť Nanebovzatia Panny Márie v Modre nad Cirochou

Vďaka za pomoc
Život rýchlo napreduje. Dnes som si všimol, že
po dlhej dobe sa ľudia začali viac navštevovať,
stretávať. Z mnohých domov bolo počuť hlasné
rozhovory. Ani sme sa len nepozastavili nad tým, že
čo sa to stalo a ako rýchlo prešiel vírus (či len prvá
fáza) a už rozmýšľame, aké škody nám zanechal na
ekonomike, na našich príjmoch, dôchodcovia
počúvajú správy, či budú zachované predchádzajúce
výhody...
Je úžasné, že nerátame mŕtvych v našom okolí
(zatiaľ a dúfajme, že to tak ostane). Mocné štáty
Európy s veľmi vysokou úrovňou zdravotníctva
nestíhali a nezvládali situáciu s vírusom. Nás táto
pandémia postihla len okrajovo, bez vážnych následkov. Kto má na tom
zásluhu? Určite vláda. Prvá i druhá a ich múdre rozhodnutia. No bez Božej
pomoci, by sme aj my na Slovensku rátali tisíce mŕtvych.
Patrónka Slovenského národa ďakujeme Ti za to, že si znova stala pri
svojom národe v týchto ťažkých časoch. Chráň nás i naďalej a odpusť nám
našu neveru voči tebe i tvojmu synovi. Amen.
Otázka funkčných a vzťahových hraníc. Funkčné hranice
predstavujú schopnosť človeka začať a dokončiť úlohu,
projekt či prácu. Súvisia s výkonnosťou, disciplínou,
iniciatívou a plánovaním. Koľko ľudí vie ako má vyzerať
rodina, práca, šéf, starosta, minister, čo majú robiť a kedy,
ale oni majú problém vstať ráno do práce, urobiť si poriadok
v dielni a na dvore, v práci robia, len keď ich kontrolujú. Pre
obec nebudú robiť nič, veď platia dane a to je všetko,
maximálne vyvezú neporiadok pod rúškom tmy za obec. Ale
práve takíto vedia „všetko“, len nič nerobia pre druhých.
Vzťahové hranice hovoria o našej schopnosti hovoriť ľuďom
pravdu. Nie je vždy príjemné hovoriť ľuďom pravdu, ale dobré
vzťahy stoja práve na takýchto ľuďoch, ktorí poradia
a pomôžu a keď je nutné aj pokarhajú.

PROGRAM
11.5.-17.5.

Radosť v Bohu je tak
krásna ☺

Pondelok – 11.5.
Féria

17.00

Utorok – 12.5.
Féria

7.00

Streda – 13.5.
Féria

17.00

Štvrtok – 14.5.
Sv. Mateja, apoštola
sviatok
Piatok – 15.5.
Féria

7.00

Sobota – 16.5.
Sv. Jána
Nepomuckého,
kňaza a mučeníka,
spomienka
Nedeľa – 17.5.
6. Veľkonočná
Nedeľa

17.00

8.00

Za ZBP na duši i na
tele a ochranu
P.Márie pre
Veronu a jej rodinu
Za ZBP a dary
Ducha sv. pre
Zdenu a Jozefa
č. 165
† Jozef
† Ján
† Jozef
č. 184
Za ZBP a ochranu
Panny Márie pre
Miu
Za ZBP pre rodinu
Hančárovú a
Kapuscinku
Za ZBP Jozefa
a Máriu
Harakaľovú
č..79

8.00

Na úmysel

10.00

Informácie k sláveniu bohoslužieb:
1. Pri vstupe do kostola musí mať každý
rúško, dezinfikuje si ruky, sadne si na
označené miesto žltým papierom.
2. Ak nie je voľné označené miesto
v kostole, či na chóre, tak si nájdi
miesto vonku, pri dodržaní 2 m
vzdialenosti.
3. Pri presunoch v kostole si stále držíme
vzdialenosť 2 m od druhých.
4. V kostole sa musí vetrať počas
bohoslužieb – okná budú otvorené.
5. V nedeľu je prvá sv.omša pre seniorov.
6. Sviatosť oltárna - partikula sa prijíma
do ľavej ruky a do úst sa vloží pred
kňazom. Predtým si dáme rúško dole
a po prijatí sviatosti si dáme rúško
znova na tvár.

To ako chceme prísť pred Boha?

Aj žijeme určité tie kresťanské rituály, aj
pristupujeme k sviatostiam a? A ako je to
možné, že si robíme úmyselne zle?
Predstavme si človeka na sklonku života (to
môže byť vek aj 20 rokov aj 80), ktorý robí
ľuďom vo svojom okolí zle. Ubližuje tým, ktorí
sa mu nedokážu vyhnúť tak fyzicky, či
pohľadom. Aké je ťažké mať takého človeka
vo svojej blízkosti, ktorý svojím správaním
trápi druhých.
Ako môže taký človek držať v ruke ruženec?
Ako môže pristupovať tak ku spovedi ako aj
k prijímaniu, ak je pripútaný k svojej zlobe? Ak
lipne na dákej veci, ktorej pripisuje väčšiu
hodnosť, ako ľuďom vo svojom okolí
a pokojnému nažívaniu s nimi!?
Biedny človeče. Možno zajtra sa postavíš pred
Boha a čie bude to, čo si nahonobil a na čom si
lipol, na čom si založil zlo voči druhým?
Posolstvo od pápeža Františka!!!
Nemusíš byť katolík, aby si to pochopil!
S vekom sa stávame múdrejší a pomaly si uvedomujeme,
že:
- Hodinky za 3000 € merajú rovnaký čas ako hodinky za
30 €.
- Do peňaženky za 300 eur sa zmestí rovnaká suma ako
do peňaženky za 30 eur.
- Samota doma na 70 m2 je to isté aj samota doma na 300
m2.
Dúfam, že jedného dňa si uvedomíte, že vaše vnútorné
šťastie nepochádza z hmotných vecí sveta.
Či cestujete prvou triedou alebo ekonomickou; triedou a je
jedno keď padne lietadlo.
5 nesporných faktov šťastia:
1. Nevzdelávajte svoje deti, aby boli bohaté, vzdelávajte
ich, aby boli šťastné, aby videli hodnotu vecí, nie ich
cenu.
2. Jedzte jedlo, akoby to bol liek, inak budete musieť užívať
lieky, akoby to bolo jedlo.
3. Osoba, ktorá ťa miluje, ťa nikdy neopustí. Aj keď existuje
100 dôvodov prečo skončiť, nájde si dôvod, prečo zostať.
4. Je veľký rozdiel medzi bytím s človekom a byť človekom.
Je nesprávne, že to chápe málo ľudí.
5. Bol si milovaný, keď si sa narodil a budeš milovaný po
smrti. Čo je medzi tým je len na tebe.
Najlepší lekári na svete sú slnečné svetlo, odpočinok,
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