Rímskokatolícka farnosť Nanebovzatia Panny Márie v Modre nad Cirochou

Duch pravdy
Ježiš po vzkriesení prisľúbil tým, ktorí
dodržiavajú Božie prikázania „Ducha pravdy, ktorého
svet nemôže prijať, lebo ho nevidí, ani ho nepozná.“
Pre tento svet je nepríjemné počuť pravdu
a preto týmto svetom vládnu pyšní, nie pokorní,
lakomí, nie chudobní, tí, ktorí kričia a nadávajú, nie
skromní a pracovití, ale špekulanti, leniví, lakomí, nie
takí, ktorí sa vedia rozdať.
My,
ľudia,
máme
problém
oddeľovať
v pozemskom svete tento zlý kúkoľ, ktorý je svetu
nanič, od zrna, ktoré prináša úrodu. Je to
nepochopiteľné, ale aj kresťania často prikyvujú,
tlieskajú práve kúkoľu (pyšným, bohatým...) a po tých, ktorí sú zrnom pre tento
svet sa šliape. Zahanbuje nás to bratia a sestry.
Nech začne oslava. Každý môže oslavovať, čokoľvek sa mu zachce. Môžeme oslavovať
život a vieru. Môžeme oslavovať lásku a česť, milosrdenstvo a odpúšťanie, láskavosť
a štedrosť. Môžeme oslavovať pravdu, krásu, dobrotu
a vykúpenie. Na druhej strane,
môžeme oslavovať
i deštrukciu a pohanstvo. Môžeme oslavovať nenávisť
a násilie,
sebectvo
a chamtivosť,
opovrhovanie
a aroganciu. Môžeme oslavovať perverznosť, korupciu,
pýchu, podvody a zatracovanie. Jedna vec je však istá.
Stávame sa tým, čo oslavujeme. Toto je jedna a nemenná
pravda, ktorá sa potvrdzuje v živote každého človeka na
zemi. Stávame sa tým, čo oslavujeme. To platí pre
jednotlivca, pre rodinu, pre celú spoločnosť, pre národ i pre
Cirkev.
Koho oslavuješ? Komu patria tvoje slová chvály
a uznania? Komu patrí tvoj čas? Čítaš a pozeráš bulvár?
Vyhadzuješ svoje peniaze a svoj čas na to, aby si vedel, ako
žijú „šťastne“ rozvedení herci, politici? Aj teba zarátavajú medzi tých čo pozerajú bludné
„krimi“ a súdne siene a aj ty takto oslavuješ túto deštrukciu?! Doma v rodine koho
chváliš, na koho nadávaš pred deťmi? Na tých, čo robia, či na lenivých?

PROGRAM
18.5.-24.5.

Chváľ svojho blížneho,
chváľ Boha

Pondelok – 18.5.
Féria

17.00

Utorok – 19.5.
Féria

7.00

Streda – 20.5.
Féria

17.00

Štvrtok – 21.5.

7.00

† Ján
† Anna Milčová
25.výročie smrti
č.225
† Jozef
† Mária
† Andrej
č. 218
† Jozef
† Mária
† Štefan
č. 237
Na úmysel

NANEBOVSTÚPENIE

slávnosť

17.00

Piatok – 22.5.
Féria

17.00

Sobota – 23.5.
Féria

8.00

Za ZBP Simona 30
rokov života
č. 273
† Ján Volovský
č..181

Nedeľa – 24.5.
7. Veľkonočná
Nedeľa

8.00

Na úmysel

10.00

1. Na budúcu nedeľu pri sv. omšiach bude
zbierka na katolícke masmédiá.
2. Budúcu nedeľu je 54. Svetový deň
spoločenských komunikačných prostriedkov
a Svetový deň modlitieb za Cirkev v Číne.
3. V tomto týždni v pondelok, utorok a stredu
sú prosebné dni. Obsahom prosebných dní
je prosiť a modliť sa za úrodu.
4. Do kostola sa vstupuje len cez hlavné dvere
s rúškom na tvári a po použití dezinfekcie.
5. V kostole sa sadá len na miesta, ktoré sú
vyznačené, inde sa sadať nesmie. Ak nie sú
voľné miesta v kostole, treba si nájsť miesto
v areáli kostola.
6. Je nové ozvučenie vonku, preto každý má
možnosť prísť na sv. omšu.
7. Počas celej sv. omše musia byť v kostole
otvorené okná.
8. Pri sv. prijímaní dodržiavajte 2 m odstupy
a postupujte dopredu v jednom rade.
9. Odstup 2 m dodržiavajte aj pri vychádzaní
z kostola.

Otvor sa Bohu?

Boh chce bývať v srdci každého pokrsteného,
ale nie každý kresťan sa chce otvoriť Bohu.
V našom živote si mnohí postavili pred seba
rôzne prekážky, bariéry, ktorými nedovolia
prísť Bohu do ich vnútra.
Predstavme si hašterivého človeka, ktorý sa
celý život háda, vždy si nájde dáku obeť, ktorá
mu nesadne a už na ňu útočí. Ale...do kostola
chodí, k sviatostiam pristupuje, ale vždy žije
v hnevoch.
Ježiš hovorí, že kto ho miluje, ten zachováva
jeho prikázania. Kto sa háda celý život, ten
miluje seba, nie Boha a už vôbec nie blížneho.
Boh nemá miesto v nikom, kto ho nechce a kto
sa mu neotvorí. Mnohí si myslia, že otvoriť sa
Bohu je len otvoriť ústa a dostať Ježiša do úst.
Nerozumejú tomu, že to znamená pustiť Boha
do vnútra a zmeniť sa.
Je pravda, že ústa otvoriť, alebo ísť na spoveď
a obhajovať aj tam svoju egoistickú pravdu je
jednoduchšie, ako zmeniť svoje správanie a
ustúpiť zo svojich prehnaných nárokov. Len
porozmýšľajme nad sebou, ako sa správame.
Najlepší lekári na svete sú slnečné svetlo, odpočinok,
cvičenie, strava, sebavedomie a... priatelia.
Udržujte ich vo všetkých etapách života a užívajte si
zdravý život.
Najlepší darček, ktorý môžeš niekomu dať, je tvoj čas;
snaž sa uistiť, že je daný tvojej rodine alebo priateľovi.
Pápež František

Rozpis čítaní Božieho slova
21.5.– Nanebovstúpenie pána
1. Kristína Milčová, Diana Harmaňošová
2. Ondrej Milčo, Ľudka Hančarová
24.5.– 7.Veľkonočná nedeľa
1. Emília Harmaňošová, Jozef Ontkoc
2. Viera Ontkocová, Jana Simčová
31.5.– Zoslanie Ducha svätého
1. Michaela Štofíková, Terézia Ontkocová
2. Zuzana Bončíková, Andrej Bončík
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