Rímskokatolícka farnosť Nanebovzatia Panny Márie v Modre nad Cirochou

Posvätení v pravde
V slovách evanjelia tejto nedele prosí Ježiš za tých, ktorých tu nechal. Prosí
Nebeského Otca, aby:
1.
Zachoval ich vo svojom mene – spoločenstvo, ktoré založil Ježiš sa označilo
po Kristovi, kresťania. Byť kresťanom, kristovcom
má byť česť, nie len „zdrapom papiera“. Napriek
tomu v Kristovej Cirkvi je veľa takých, ktorí „museli“
chodiť do kostola „museli“ ísť na prvé sväté, na
birmovku, ktorí sa „museli“ sobášiť v kostole. A to ich
musené kresťanstvo a ich život presne tak vyzerá. Je
len „zdrapom“ papiera, bez úprimného vzťahu k Bohu
a k chrámu.
2. Mali v sebe Ježišovu radosť a úplnú –
Kresťan, kde je tvoja radosť? Kde je tvoj úprimný úsmev? Azda si si ho uchoval len
na rodinné oslavy, alebo kde si ho ukryl? Ježišovo evanjelium je radostná zvesť,
ktorú máme šíriť v našom živote medzi ľuďmi ktorých stretávame. A my stretávame
kresťanov ustrašených, smutných, pesimisticky naladených?! Ak sa trápime, ak len
nadávame, to koho máme vo svojom vnútri? Akého hosťa máš vo svojom srdci? Sú
aj smutné chvíle v živote, ale ak ich prežívame v spojení s Bohom, tak práve On nám
pomôže tieto chvíle prekonať.
Či máš 7 rokov, či 70 je čas žiť radostnú zvesť. Tešme sa, že máme Boha, ktorý
nás má rád a stojí pri nás, ak si s ním pestujeme dobrý vzťah.
3.
Ochránil pred Zlým, lebo „Dal som im tvoje slovo a svet ich
znenávidel, lebo nie sú zo sveta, ale ani ja nie som zo sveta“ – Svet, ľudia
tohto sveta nechcú počuť pravdu. A čo je pravda? „Posväť ich pravdou, tvoje slovo
je Pravda.“ Božie slovo je pravda. To slovo hovorí, že máme mať radi Boha a ľudí.
Nie naše potreby majú byť na prvom mieste, ale dobro druhých. Nestačí počúvať
Božie slovo, je potrebné to žiť. Pravda si žiada venovať viac čas Bohu ako ostatným
veciam, ale kto si zráta, koľko času denne a týždenne venuje Bohu a koľko
„bôžikom“? Koľko času venujeme pre dobro druhých a koľko svojmu egu?
Ak aj dnes niekto povie mocným a silným ľuďom, že nerobia ako sa patrí, zničia ho.
Dvetisíc rokov nezmenilo nič. Svet nenávidí pravdu. A ty poznáš pravdu o sebe? Vieš
prijať pravdu, že nie si dokonalý a že sa potrebuješ zlepšiť? A polepšíš sa? Prestaneš
piť, nadávať, osočovať, ohneš chrbát a začneš robiť, prestaneš sa skrývať za rôzne
aktivity, ktoré ti vyhovujú, za ktorými skrývaš nechuť robiť to, čo treba a robíš len
tie ľahšie práce, ktoré ti vyhovujú?

PROGRAM
17.5.-23.5.

Pravý vzťah vo viere je
založený na „chcem“!

Pondelok – 17.5.
7.00
Féria

Za ZBP dary
Ducha sv. ochranu
P. Márie pre
Daniela 40 r. a pre
Helenu 75
rokov
č. 83

Utorok – 18.5.
Féria
Streda – 19.5.
17.00
Féria
Štvrtok –20.5.
7.00
Féria

† Štefan Miko 20.
výročie
smrti
č. 214
Za ZBP a dary
Ducha svätého pre
Vieru 55 rokov
života a jej matku
č. 181
† Ján † Anna †
Štefan

PROGRAM
24.5.-30.5.
Pondelok – 24.5.
Preblahoslavenej
Panny Márie, Matky
Cirkvi
Spomienka
Utorok – 25.5.
Féria
Streda – 26.5.
Svätého Filipa
Neriho, kňaza
Spomienka
Štvrtok –27.5.
Nášho Pána Ježiša
Krista, Najvyššieho a
Večného Kňaza
Sviatok
Piatok – 28.5.
Féria

Zlepšuješ kvalitu svojho
života?
7.00

17.00

7.00

Piatok –21.5.
Féria

17.00

Sobota –22.5.

8.00

† Mária †
Ladislav

Sobota – 29.5.
Féria

8.00

8.00

Na úmysel

NEDEĽA –30.5.
NAJVATEJŠEJ
TROJICE
Slávnosť

8.00

Féria
NEDEĽA –23.5.
ZOSLANIE DUCHA
SVATÉHO
TURICE

10.00

1. V tomto týždni v stredu, piatok a sobotu sú
Letné kántrové dni. Obsahom letných
kántrových dní sú prosby za jednotu kresťanov
a za duchovné povolania.

Prvoprijímajúce deti vo farnosti

17.00

Za ZBP a dary
Ducha Svätého pre
Jozefa a jeho rodinu
č. 249

† Ján † Mária †
Jozef
† Andrej
č. 142
ZA ZBP rodiny
Porvažníkovej,
Bončíkovej a
Rajňákovej
Za ZBP a ochranu
Panny Márie pre
Štefániu a jej rodinu
30 rokov života
č. 218
† Ján Harakaľ
č. 255
Na úmysel

10.00

1. Končí sa Veľkonočné obdobie Turícami
sviatkami Zoslania Ducha Svätého a začína
sa obdobie ,, Cez rok“ . Pri zvonení ráno, na
obed a večer sa modlíme ,, Anjel Pána ...“
2. Budúcu nedeľu pri druhej svätej omši
o 10.00 hod. budeme mať slávnosť 1. svätého
prijímania.

Biľo Mário
Grajcarová Hana
Hutková Petra
Kammer Alex
Ontkocová Kristína
Schleissová Diana
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.

Faverney, Francúzsko – 1608
V meste Faverney bolo benediktínske
opátstvo, v ktorom sa tamojší bratia veľmi odklonili
od reguly svojho zakladateľa. Uctievali si iba
Pannu Máriu z Notre-Dame le Blanche, ktorá bola
v tej oblasti známa kvôli mnohým zázrakom.
V r.1608 v podvečer slávnosti Zoslania
Ducha Svätého, sa mnísi rozhodli ozdobiť oltár
a vyložiť na adoráciu Najsvätejšiu oltárnu sviatosť.
Luneta, ktorá držala hostiu bola veľmi široká
a preto do nej vložili dve hostie. Po modlitbe
vešpier nechali mnísi vyloženú monštranciu na provizórnom oltári. Nasledujúce
ráno otvoril sakristián kostol a ihneď ho ohúril ostrý dym. Provizórny oltár úplne
do tla zhorel. Začal kričať a ostatní rehoľníci ihneď dobehli a začali odpratávať
popol v nádeji, že nájdu aspoň zvyšky monštrancie.
Keď sa dym začal rozostupovať, udivení zbadali, že monštrancia visela
vo vzduchu. Zástup rástol, aby všetci mohli vidieť eucharistický zázrak, pri
ktorom hostie zostali i napriek požiaru neporušené. Rehoľníci boli prekvapení
a nevedeli, čo robiť. Poprosili o radu bratov kapucínov vo Vesoulu. Tí okamžite
postavili nový oltár na mieste, kde bol ten zhorený a slávili svätú omšu. Pri
pozdvihovaní monštrancia pomaly zostúpila na nový oltár. Na záver
kanonického procesu 10. júla arcibiskup z Besanconu potvrdil autenticitu
eucharistického zázraku.
str. 159

O nás a o svätých
Pokiaľ nesledovanie svätých nahrádzame
uctievaním, vtedy svätí strácajú svoju pravú úlohu
v kresťanskej spiritualite.
Pozn. Koľkokrát z našich úst zaznelo: „Pane
Ježišu urob zázrak“, „Panna Mária pomôž mi, aby
som mal lepší život“, „Sv. Terezka Ježišova...“ „Sv.
Antonko...“ „ Sv. Ján Pavol II....“ Koľko modlitieb
sme už poslali za svätými, veľa? Ale toto nestačí.
Správna otázka je: „Čo sme si z týchto svätých
vniesli do nášho života a čo žijeme podľa ich vzoru.“
Uctievanie svätých je záslužný skutok, ale
nasledovanie je správny počin. Panna Mária bola
skromná, pracovitá,...ak je tvojím vzorom, si tichá,
skromná i pracovitá, ale si...? Ruženec v ruke to je super vec, ale dobré slová na
jazyku, ochota byť osožný druhým je vzácnejšie, toto je vstupenka do neba.
Nasledujem svätých svojím životom?

SLOVÁ KTORÉ ŽIJEME

Keď sme pred dvomi rokmi počuli prvýkrát slovo pandémia,
nerozumeli sme mu. Ak sa rozprávalo prvýkrát o Číne, kde je
dáky vírus Covid 19, nebolo to pre nás vôbec dôležité, bola to pre
nás bežná správa v novinách, kdesi tam, ďaleko majú znova vírus
a znova tam chodia s rúškami na ústach.
Postupne tento vírus prišiel tu, zoskupenie slov Covid 19
v nás začalo vyvolávať nepokoj, strach. S postupom času sa začali
opakovať slová „rúška“ „odstup“ „ruky“, neskôr k tomu
pribudli „testovanie“, „certifikát“, teraz očkovanie a s tým spojené
názvy očkovacích látok. K tomu sa postupne pridružili slovné
pomenovania ako „prvá pomoc“, „lockdown“. Sledovali sme počty
„nakazených“, „počty na „pľúcnej ventilácii“, počty „mŕtvych“.
Zvláštnu dobu sme žili a ešte žijeme. A samozrejme, že doba slov, ktoré budú prevládať
pokračuje, veď teraz príde síce slabšia ale príde „tretia vlna“, všade chýbajú peniaze, preto
budeme počúvať často slovo „dane“ (ktoré sa budú zvyšovať), prídu dovolenky, ľudia budú
chcieť cestovať, a preto príde na rad nejaký „kovid pas“.
Tieto slová, ktoré spomínam sa denne opakujú stokrát, tisíckrát a zdá sa mi, akoby tak
nenápadne vytláčali z našich životov oveľa dôležitejšie slová, ktoré sa majú žiť v každej dobe,
v dobe dobra i zla. Tie slová sú viera, nádej a láska. Nebudem o nich teraz písať, len to
tak vyzerá, že všetky tri slová počas posledných dvoch rokoch boli potlačené do úzadia. Bude
ťažké im dať znova dôležitosť, ktorá sa skrýva za týmito vzácnymi pomenovaniami.

Láskavé slovo na každý deň

Sloboda čajky, ktorá sa vznáša nad vodou, je len
zdanlivá. Môže síce roztiahnuť krídla a letieť, kam sa jej chce,
ale pudom je hnaná len tam, kam letia ostatní, aby jedla len
to, čo jedia ostatní z jej rodu, a spala tam, kde spia jej
príbuzní.
Napriek tomu, sloboda človeka je skutočná. Človek má
možnosť vybočiť zo zabehnutých koľají, odísť zo svojej
krajiny, naučiť sa nový jazyk, začať nový život.
Sme slobodní ako čajka alebo žijeme skutočnú slobodu,
slobodu Božích detí? Tá sloboda Božích detí má svoje
mantinely, má hranice, ale umožňuje bezpečný let a bezpečné pristátie.

Čo činí človeka človekom? Nie je to majetok, ale schopnosť odpúšťať, vrátiť sa
zo zlej cesty na cestu dobrú, na cestu správnu, vedieť povedať ďakujem, pochváliť
druhého, skrátka, byť tu pre druhých a nevidieť len seba.
Čo iné po nás zostane než len to, čo dobré sme urobili pre druhých?
Preto je nepochopiteľné, ako žijú a lipnú mnohí na hmotných veciach, na
majetkoch, na pôde, na peniazoch. Čo z toho si zoberieš do hrobu, na druhý svet? Čo
z toho na čom si lipol, nad čím si sa triasol, ti pomôže získať večnosť?
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