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Rímskokatolícka farnosť Nanebovzatia Panny Márie v Modre nad Cirochou0
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Ježiš povedal svojim učeníkom:
0
1. Milujte svojich nepriateľov! A ty miluješ svojich
0

KRESŤAN NEROBÍ ZLÉ

nepriateľov alebo máš rád len seba?
2. Dobre robte tým, čo vás nenávidia! Robíš dobre tým, čo
ťa nenávidia?
3. Žehnajte tým, čo vás preklínajú! Žehnaj svoju rodinu,
žehnaj svoj dom, svoje pole, svojho suseda.
4. Ak ťa udrú po líci, ak ťa poosočujú, tak ich v tom
nechaj...nech ťa osočujú a špinia. Aj Ježiša špinili.
Hanba tým, čo ohovárajú, osočujú a šíria zlo!
5. Požičiavajte a nič nečakajte! Koľkí nepohnú prstom, kým
za to nedostanú peniaze? Ježiš hovorí, aj požičaj, aj daj, aj urob, aj pomôž, a nič za to
nepýtaj. A ty, pokrstený kresťan katolík, ako robíš?
6. Nesúďte! Koľkí chrlia súdy nad druhými?! Druhých sa ľahko súdi, no ťažšie je každé
ráno pozerať do svojho vlastného zrkadla! Nepozrú, zľakli by sa! Tak radšej súdia
druhých, lebo to je pre pokrytcov ľahšie. Poukazujú jedným prstom na druhých, ale
ďalšie ich prsty poukazujú na nich.
7. Odpúšťajte a odpustí sa i vám. Koľkí žijú roky i celý život v hádkach. Aj sa spovedajú,
aj sa hádajú. Ich hriech im nikdy nebude odpustený, kým oni neodpustia druhým a sa
neprestanú hádať! Ak odpustíš druhým, aj tebe bude odpustené.

Vždy lepšie výkony

Mnohí z nás sledujú vystúpenia našich reprezentantov na olympiáde. Sme radi ak sa im darí
a sme smutní, ak nedosahujú medaily. V človeku je prirodzená túžba vyhrávať, ale vieme, že byť
dobrým je ťažké, a byť najlepším je ešte ťažšie. Kto sa nevenoval vrcholovému športu, ten len ťažko
pochopí, čo všetko je nutné si odoprieť a koľko času si žiada tento šport. Aj toto sú dôvody, prečo
nemôže byť veľa športovcov profesionálov. Tieto tvrdenia hovoria o tom, prečo vyhrávajú len najlepší,
len tí, ktorí na sebe každý deň tvrdo pracujú, len tí dosiahnu najlepšie výkony.
Aj naša viera, je postavená na výkonoch. Možno to nebude znieť každému dobre, ale Boh chce
z nás profesionálnych kresťanov, nie amatérov! Nestačí byť vlažným kresťanom, žiť život, ako príde.
Kresťan začína na štartovacej méte prijatím krstu. Ale dostáva sa na „dráhu“ života, kde sú potrebné
mnohé odriekania, ale i veľa času stráveného pre lepšiu kvalitu života. Mnohí sme prijali myšlienku,
že Boh nás miluje takých, akí sme a preto sa nezlepšujú. Je to omyl! Boh nás prijíma takých, akí
sme, ale on nechce, aby sme ostali takí, hriešni, pyšní, skúpi, leniví... Boh chce, aby sme porazili svoje
slabosti a zvíťazili nad nimi, on chce od nás vždy lepšie výkony.

PROGRAM
21.2.-27.2.
Pondelok – 21.2.
Féria

Utorok – 22.2.
Katedra sv. Petra,
apoštola
Sviatok
Streda – 23.2.
Sv. Polykarpa, bisk.
a mučeníka
Spomienka
Štvrtok – 24.2.
Féria
Piatok – 25.2.
Féria
Sobota – 26.2.
Féria
NEDEĽA –27.2.
OSMA NEDEĽA
CEZ ROK

Nastav zrkadlo sebe,
nie druhým!
17.00

7.00

7.00

17.00

9.00

8.00

Za ZBP a ochranu
P. Márie pre
Dominiku, Petra
a ich deti
Za ZBP pre Jozefa
80 rokov života
a jeho rodinu
† dp. Jozef
Kendra

Za ZBP pre
Máriu, Mareka a
Tomáša
† Štefan † Anna
a ich rodičov
č. 161
Za ZBP pre Annu
85 r. života č. 196

PROGRAM
28.2.-6.3.

Dávaj radosť druhým.

Pondelok – 28.2.
Féria

17.00

Utorok – 1.3.
Féria

7. 00

Za ZBP a dary D.
Svätého pre Máriu
95 r. života a jej
rodinu
č. 200
† Andrej Šovár
č. 196

7.00

† Anna Miková

Streda – 2.3.
POPOLCOVÁ
STREDA, Féria
Štvrtok –3.3.
Féria
Piatok – 4.3.
Féria
Prvý piatok
Sobota – 5.3.
Féria
NEDEĽA –6.3.
PRVÁ POSTNÁ
NEDEĽA

17.00
7.00

Na úmysel

17.00

Na úmysel

8.00

† Zuzana Jenčová

8.00

Na úmysel

10.00

10.00

1. V sobotu 26. 2. bude sv. spoveď od 8.00 hod.
k Prvému piatku.

1. V tomto týždni je Prvý piatok v mesiaci.
2. V stredu 2. 3. je Popolcová streda. Je to deň pokánia
v celej Cirkvi. Deň prísneho pôstu a zdržiavania sa
mäsitého pokrmu.
3. Budúcu nedeľu pri sv. omšiach bude zbierka na
charitu.

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 – AMORIS LAETITIA
Rodičia majú povinnosť s vážnosťou napĺňať svoje
poslanie vzdelávať, ako často učia mudrci Biblie (porov.
Prís 3, 11 – 12; 6, 20 – 22; 13, 1; 22, 15; 23, 13 – 14;
29, 17). Deti sú povolané prijať a praktizovať
prikázanie: „Cti otca svojho i matku svoju“ (Ex 20, 12),
v ktorom sloveso „ctiť“ znamená uskutočňovať rodinné
a spoločenské úlohy v ich plnosti, nezanedbávať ich s
výhovorkami na náboženské dôvody (porov. Mk 7, 11 –
13). Naozaj, kto si ctí otca, odčiňuje svoje hriechy, „kto
si ctí matku, počína si tak, ako keby si zhromažďoval
poklady“ (Sir 3, 3 – 4).
Pozn. Je to na rodičoch, prideľovať deťom úlohy primerané ich veku. Všimnime si, ako naši
starí rodičia od malička boli nápomocní svojim rodičom pri ich prácach, ale viac si vážili
rodičov. Dnes je to všetko naopak a je to zlé.

Max Kašparú – rozdiel generácií
Dnešní mladí nie sú psychicky takí odolní ako
predchádzajúce generácie. Sú náchylnejší zrútiť sa v porovnaní
s ich rodičmi – zoči voči smrti, chorobe, neúspechu.
Generácia starých rodičov - dnešnej mládeže, musela
pretrpieť nacistické tábory, vojny, totalitu komunistov,
konfiškovanie majetkov a napriek tomu títo predkovia začínali
stále odznova a nenavštevovali psychológov.
Dnešná generácia nezvláda mnohé psychické záťaže. Autor
knihy píše ako liečil mladé dievča, ktoré sa psychicky zrútilo po
tom, ako jej jazvečíka prešiel autobus. Mladí ľudia páchajú
samovraždy po prvej nešťastnej láske a prvom nevydarenom
pokuse o dosiahnutie nejakého cieľa. Prečo je to tak? Rodičia nezaťažujú svoje deti od
malička, následky sa dostavujú, a už je neskoro.

Biblické postavy - Śaul

Záchranné koleso, str. 23

Šaul patril k malému bojovnému kmeňu Benjamínovmu a bol vybraný a pomazaný prorokom
Samuelom. Bol prvým kráľom Izraela, zvolený približne 200 rokov po odchode Izraelcov z Egypta
pod vedením Mojžiša. Izraelci žili do tohto obdobia v kmeňovom usporiadaní, po nástupe nového
panovníka došlo k zjednoteniu týchto kmeňov.
Po krátkej dobe došlo k sporom medzi kráľom a náboženskou
mocou, ktorú predstavoval Samuel. Po čase nastupuje na scénu Dávid,
ktorý pochádzal z Júdovho kmeňa a postavil sa proti kráľovi a začal
občiansku vojnu. Vojnu viedol zo svojho úkrytu na púšti.
Šaul žiarlil na Dávida a na jeho vzostup. Zavrhnutý Samuelom,
končí svoj život tragicky v bitke proti Filištíncom. Najprv požiadal
svojho zbrojnoša, aby ho prebodol. Tento odmietol a Šaul následne berie
svoj meč a napichol sa na neho.
str. 263-264

ČAS ÍSŤ VON...

11-ročný chlapec si obliekol teplé zimné oblečenie a povedal otcovi: "Ocko, som
pripravený! "Jeho otec, ktorý bol kazateľom v miestnom kostole, sa ho pýta: „Pripravený
na čo? " "Oci, je čas vyjsť von a rozdať naše brožúry. "Synak, vonku je veľmi chladno a
daždivo. " Dieťa vyzeralo prekvapene otcovou odpoveďou a povedalo: „Ale, oci, ľudia by
mali vedieť, kto je Boh, aj v daždivých dňoch." „Synak, v takomto počasí von nepôjdem.”
Dieťa plné nádeje sa ho pýta: "Môžem tam ísť sám? "Prosím,
ocko! " Jeho otec si predstavujúc, že to ďaleko nedotiahne,
hovorí: „Dobre synu, môžeš ísť. Tu sú letáky, ale dávaj si
pozor. " "Ďakujem, oci!" Dieťa vyjde von a mieri do ulíc svojho
malého mesta. Rozdáva letáky takmer každému, koho
stretne. Po dvoch hodinách chôdze v daždi a zime si všimne,
že mu zostala len jedna brožúra. Zastaví na rohu, aby počkal
na ďalšieho prechádzajúceho okolo, ale ulice sú už prázdne.
Odhodlaný odovzdať posledný leták, smeruje k predným
dverám prvého domu pred ním. Veľakrát zazvoní, ale nikto
neotvorí dvere. Keď sa chlapec konečne rozhodne odísť, zmení názor a vráti sa späť.
Tentokrát nielen zvoní, ale rukou začne klopať na dvere. Konečne sa otvárajú dvere. Ukáže
sa dospelá žena. Tá sa ho opýta jemným hlasom a smutným pohľadom: „Čo môžem pre
teba urobiť, drahé dieťa?" S rozžiarenými očami a jemným úsmevom jej dieťa odpovie:
"Madam, prepáčte, že vás ruším, ale chcem vám len povedať, že Boh vás miluje, a tiež som
vám chcel dať poslednú brožúru, ktorá hovorí, ako veľmi vás Boh miluje." Chlapec jej dal
brožúru a odišiel. „Ďakujem ti syn môj, Boh ti žehnaj!" Nasledujúce nedeľné ráno sa pastor
pýta pred začiatkom nedeľnej bohoslužby: "Je v kostole niekto, kto má svedectvo a chce sa
oň podeliť so všetkými účastníkmi?" Dáma v zadnom rade napreduje. Jej hlas je jemný a
prítulný, oči vyžarujú zvláštnu žiaru: Nikto ma tu nepozná. Nikdy som tu nebola. Až do
minulého týždňa som sa nezaujímala o Boha a nežijem ako kresťanka, hoci som sa narodila
do kresťanskej rodiny. Pred nejakým časom zomrel môj manžel, nechal ma samú a
beznádejnú. Minulý týždeň, keď bol taký chladný a daždivý deň, moje srdce bolo zlomené,
v nezvratnom zúfalstve ďalej žiť! V ten deň som cítila, že som dosiahla koniec svojej životnej
cesty. Zobrala som si stoličku a lano a smerovala k stropu môjho domu. Po nasadnutí na
stoličku som zaviazala lano a lano som si dala okolo krku. Keď som sa chystala
odkopnúť stoličku, začula som zvonenie, potom mi na dvere niekto klopal. Myslela som si,
že chvíľu počkám a tento návštevník odíde. Čakala som, čakala, ale klopanie sa len zosilnilo.
V ušiach mi explodovalo tak silno, že som to už nemohla ignorovať. Zaujímalo by ma, kto
by to mohol byť? Nikdy, nikto nepríde k mojim dverám a nikto ma nepríde pozrieť! Uvoľnila
som si lano na krku a šla k dverám. Keď som ich otvorila, neverila som vlastným očiam!
Malé dieťa s anjelskou tvárou mi stálo pred dverami. Jeho pohľad, wau, neviem vám to
opísať! A slová, ktoré vychádzali z jeho úst, boli ako ústa anjela! Vrátili nádej do môjho
chladného a sklamaného srdca. Vrúcnym a sladkým hlasom mi povedal: Madam, len som
vám prišiel povedať, že Boh vás miluje. Keď malý anjelik odišiel, zatvorila som dvere a
pozorne som si prečítala každé slovo napísaného odkazu. Moje srdce je naplnené
nevysvetliteľnou radosťou! Už som nepotrebovala lano a stoličku. Ako vidíte... Teraz som
šťastná dcéra Kráľa kráľov, Pána Ježiša. Ďakujem Pánovi, že mi poslal tohto "Božieho
malého anjela", ktorý prišiel presne načas. Vlastne nie len preto, aby som zachránila tento
môj život, ale aby som sa zachránila pred večnými mukami, ktoré ma čakali v pekle.

