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Rímskokatolícka farnosť Nanebovzatia Panny Márie v Modre nad Cirochou0
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Jedna z posledných modlitieb, ktorú Ježiš vyslovil
0
svojím nanebovstúpením je jeho prosba za jednotu:
0

Jednota

pred
„Aby všetci boli jedno, ...“
Možno ste sa stretávali v minulosti v rodine, keď žili
ešte starí rodičia. Spolu ste oslavovali ich narodeniny,
alebo Vianoce, Veľkú noc. Stretli ste sa spolu,
zablahoželali ste. Podstatné bolo, že ste sa spolu
porozprávali, potešili. Celá rodina bola spolu. Toto bola
jednota.
Jednota je dôležitá pre každú rodinu, pre každé
spoločenstvo, pre farnosť, obec, štát. Vždy má byť na čele
niekto, kto svojou existenciou, svojimi postojmi a názormi zjednocuje celé spoločenstvo.
Ježiš svojím učením zjednotil tých, ktorí sa rozhodli žiť podľa evanjelia. Mal veľa odporcov,
silných protivníkov, ktorí ho zabili, ale mal aj svojich stúpencov, ktorí mu verili a nasledovali.
Jedni boli za, druhí proti Ježišovi.
Žiť s Ježišom v jednote s jeho učením nie je len o udelených sviatostiach. To je len
forma. Vidíme, že mnohí pokrstení, pobirmovaní alebo vyspovedaní, sú začlenení do
spoločenstva Cirkvi, ale nežijú podľa evanjelia. Formálne sú v Cirkvi, v skutočnosti sú
vyčlenení z Cirkvi. Kristus sa zjednocuje s tými, ktorí chcú
žiť a žijú podľa jeho učenia.

O modlitbe

A čo mám robiť? Modliť sa, či pratať, pozerať omšu,
či ísť do záhrady, rozprávať sa s manželom, s deťmi,
s rodičmi, či modliť sa ruženec? Na prvom mieste má byť
v našom živote Boh. Ale Boh chce, aby sme boli poriadni,
plnili si svoje povinnosti, preto je dôležité si dobre zosúladiť
vzťah k Bohu, ale i vzťah k ľuďom i k povinnostiam.
Všimnime si Ježiša, ktorý chodil pomedzi ľudí a plnil si svoje povinnosti a večer sa utiahol
do samoty, modlil sa. Ježiš si najprv plnil povinnosti a potom, na záver dňa, nasledoval
rozhovor s Bohom. Rozhovor s nebeským Otcom mal v jeho programe dňa svoje miesto,
ale dominantné boli povinnosti, jeho práca = hlásanie evanjelia, rozhovory s ľuďmi. To
platí pre nás. Je dobré začať deň tým, že urobíme kríž na svojom tele a pomodlíme sa. No
za tým nasledujú povinnosti. Všetky povinnosti, si máme plniť zodpovedne. A večer stačí
krátka, ale úprimná modlitba. Dôležité je žiť ako kresťan! Nie dĺžka našich modlitieb je
dôležitá, ale kvalita nášho života.

Duchu sv. príď medzi nás
V týchto týždňoch slávime v Cirkvi dva veľké sviatky. Prvý je Nanebovstúpenie
Pána, keď Ježiš Kristus potom, ako vstal z mŕtvych a zjavoval sa svojím učeníkom,
nakoniec pred ich očami odišiel k nebeskému Otcovi. Fyzicky odišiel, no jeho Duch tu
zostal. Ak vnímame čo sa deje v našom okolí,
v spoločnosti, tak ostávame často prekvapení
a pýtame sa, kde sa vytratil zo života Ježišov Duch?
Kde je ten duch, ktorý je nositeľom múdrosti, rozumu
rady, sily, poznania, nábožnosti, bázne pred Pánom?
Sme svedkami vojen, namiesto pokoja, šírenia
chorôb, úpadku viery v Boha, straty úcty k Bohu,
ľudia radšej sledujú, čítajú a šíria zlé správy,
namiesto dobrých, závidia, hádajú sa. Je namieste sa
pýtať, kde je ten Boží Duch, kde sa vytratil?
Odpoveď je jednoduchá. Duch svätý je tu, čaká, že sa mu otvoríme, aby vstúpil do
nás a pôsobil v nás, menil naše vnútro. Je na každom z nás, či to urobíme, a bude môcť
pôsobiť v našom živote, v tejto spoločnosti, alebo necháme zatvorené dvere nášho
vnútra a budeme svedkami zlých vzťahov, vojen, chorôb. Ak to neurobíme, nesťažujme
sa!

Verím v Boha – Boha poznávame

1. Zo stvorených vecí – prirodzeným svetlom rozumu – rozum a postupné poznávanie
sveta nás vedie k dokonalej bytosti, ktorá tento svet takto usporiadala.
2. Sv. Písmo svedčí, že Boha môžeme poznávať:
a) Skrze prírodu – Boh pôsobil v dejinách cez
rôzne prírodné javy.
b) Skrze svedomie – dobré svedomie vedie
k usporiadanému
životu,
k správnym
hodnotám.
c) Skrze dejiny – SZ a NZ je história pôsobenia
Boha.
3. Tradícia Cirkvi – Cirkevné dejiny sú svedectvom
pôsobenia živého Boha skrz tisíce svätých.
4. Vrodená túžba po Bohu – naše vnútro túži po
dobre, po spravodlivosti, po pravde – to všetko sú
atribúty Boha.

Sv. Tomáš Akvinský hovorí o 5 cestách poznávania
Boha: 1. Pohyb – na počiatku musel byť dáky
hýbateľ, 2. Príčinnosť – cez rad príčin prichádzame k prvotnej príčine všetkého diania vo
vesmíre, 3. Náhodilosť – svet je plný dokonalých náhod, ktoré mohol urobiť, zosúladiť len
niekto dokonalý, 4. Stupne bytia – cez menej dokonalé stupne veci (krása, dobro,...)
prichádzame k najdokonalejšiemu Bytiu, 5. Finalita – všetko má svoj začiatok a koniec –
náš koniec, nie je náhodný, je pri Bohu.
Zdroj: Poznaj a ver, str. 17-18

Kam smeruje moje, naše kresťanstvo?

Je zložité pomenovať základné kritéria, ktoré
hovoria o tom, či kresťanstvo jednotlivca, farnosti,
diecézy napreduje, rozvíja sa, alebo upadá.
No treba mať odvahu a pokúsiť sa o takéto
hodnotenie. Jeho základom je povedať si, aká je moja,
naša kvalita kresťanstva. Kvalitný život kresťana spočíva
v snahe o dodržiavanie noriem kresťanstva (10 Božích,
5 cirkevných prikázaní, v uskutočňovaní skutkov
milosrdenstva, dodržiavaní príkazu lásky k Bohu
a blížnemu). Prvá otázka, vieme ich menovať?
Okrem kvality treba hodnotiť aj kvantitu. Možno by
stálo za to porovnať priemer odslúžených sviatostí zmierenia za posledné roky na
jedného veriaceho (každý si môže robiť prehľad koľkokrát prijal túto sviatosť za
posledné roky), to isté platí o Sviatosti oltárnej. O úrovni kresťanstva svedčí naša
účasť v nedeľu a prikázané sviatky na sv. omšiach. Všetci vnímame pokles počtu
narodených detí, s tým súvisí pokles krstov, menej veriacich vo farnosti a naopak
vyšší počet úmrtí členov farského spoločenstva.
Toto je len zopár pohľadov, ktoré hovoria dosť jasne, kde sme a kde
smerujeme. Je veľmi dôležité vedieť, dať si pravdivú odpoveď na tieto otázky.

Príbehy pre každého
➢ Jim Burke sa stal šéfom nového výrobného oddelenia
vo veľkej spoločnosť Johnson and Johnson. Dostal
úlohu urobiť novú detskú masážnu emulziu. Produkt,
ktorý pod jeho vedením vyvinuli bol neúspešný.
Očakával, že ho vyhodia z práce. Keď si ho šéf Robert
Johnson predvolal, Jim ostal prekvapený. Šéf mu
povedal: „Nuž, chcem vám zagratulovať. Ak robíte
chyby, znamená to, že máte odvahu riskovať. Naša firma
potrebuje ľudí, ako ste vy, ktorí napriek chybám, riskujú
a napredujú.
Úspešný človek sa poučí zo svojich chýb a skúsi to
znovu a inak. Neodsudzujme tých, ktorí sa snažia,
podávajú výkony a robia pri tom chyby. Na odsúdenie sú tí, ktorí sa nesnažia,
nerobia nič a držia sa zásady „nič neurobím, nič nepokazím“.
➢ Kim Linehanová, držiteľka svetového rekordu v plávaní žien na 1500 metrov denne
preplávala 12 až 20 km. Čo bolo pre ňu najťažšie? Skočiť do vody.
Keď bol veľký taliansky tenorista Enrico Caruso na prvej hodine spevu, učiteľ mu
povedal, že jeho hlas znie, ako keď vietor píska cez okno. ☺
Henry Ford zabudol do svojho prvého auta namontovať spiatočku.
Thomas Alva Edison minul dva milióny dolárov na vynález, ktorý sa napokon ukázal
ako úplne bezvýznamný.
Albert Einsten neurobil na prvýkrát prijímacie skúšky na vysokú školu.
Ani ty sa nevzdávaj, ak sa ti prvý pokus nevydarí alebo ti hneď niečo nevyjde.

PROGRAM
30.5.-5.6.

Povinnosti je potrebné
si plniť

Pondelok – 30.5.
Féria

18.00

† Mária † Ján
† Verona
† Ján
č. 269

Utorok – 31.5.
Féria

7.00

† Anna Miková

7.00

† Andrej Šovár
č. 196

Streda – 1.6.
Sv. Justín mučeník
Spomienka
Štvrtok – 2.6.
Féria
Piatok – 3.6.
Sv. Karol Lwanga
a spoloč. muč.
Spomienka
Prvý piatok
Sobota – 4.6.
Féria
NEDEĽA –5.6.
ZOSLANIE
DUCHA SV.,
TURÍCE, Slávnosť

18.00

† Petronela
† Ján 15. výr.
smrti

8.00

† Mária † Štefan
Legemzovi

8.00

Na úmysel

PROGRAM
6.6.-12.6.
Pondelok – 6.6.
Preblah. P. Márie,
Matky Cirkvi
Utorok – 7.6.
Féria

Streda – 8.6.
Féria

Otvor dvere pôsobeniu
sv. Ducha
18.00

7.00

7.00

Štvrtok –9.6.
NÁŠHO PÁNA
JEŽIŠA KRISTA
NAJVYŠ.A VEČN.
KŇAZA, Sviatok
Piatok – 10.6.
Féria
Sobota – 11.6.
Sv. Barnabáša,
Spomienka
NEDEĽA –12.6.
NAJSVATEJŠEJ
TROJICE
Slávnosť

7.00

8.00

10.00

10.00

1. Budúci týždeň v stredu, piatok a sobotu sú letné
kántrové dni. Obsahom letných kántrových dni sú
prosby za jednotu kresťanov a duchovné
povolania.
2. V tomto týždni je Prvý piatok v mesiaci.
3. V pondelok 30.5. je výročie Posvätenia chrámu.

† Štefan † Rudolf
† Ján, † Mária
a rod. Sivčová
Za ZBP pre rod.
Hančárovú,
Mitrikovú
a Ďurdikovú
č. 246
† rod. Miková
† Mitriková
č.125
Za sv. Otca pápeža
Františka
za ZBP a dary
Ducha Svätého

Za ZBP a Božiu
milosť pre Annu
č. 179
Za ZBP a ochranu
P. Márie pre Jána
50 rokov života

1. Vo štvrtok 9.6. je v našej farnosti celodenná
poklona.
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