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Rímskokatolícka farnosť Nanebovzatia Panny Márie v Modre nad Cirochou 0
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Ján Krstiteľ pôsobil už niekoľko mesiacov, keď za
0
k rieke Jordán prichádza Ježiš, aby sa dal pokrstiť.
0

KRST PÁNA

ním
Ján sa bráni, aby on krstil Ježiša. Jeho mama, sv. Alžbeta
mu zaiste porozprávala príbeh o tom, ako prežívala
stretnutie s jeho matkou Máriou, keď boli obe ešte
v požehnanom stave.
Ján vie, že krst je pre ľudí, ktorí robia pokánie zo
svojich hriechov. No Ježiš je bez hriechu. Nerozumie,
prečo sa chce Ježiš krstiť. Ale Ježišov krst je verejným
vyjadrením toho, že bude konať vôľu Nebeského Otca, že
je Boží Syn. Do toho času pracoval ako tesár. Od chvíle krstu bude vykonávať službu,
pre ktorú ho poslal Nebeský Otec na túto zem.
Každý z nás bol pokrstený. Krstom sme oslobodení od hriechu, sme Božie deti,
začleňujeme sa do Cirkvi. Krst dieťaťa má byť vo vlastnej farnosti, vo farnosti, kde
rodičia bývajú.
Nestačí len prijať sviatosť krstu. Každý, kto sa začlenil do Cirkvi, má žiť podľa
evanjelia. My žijeme podľa toho, čo (a kto) nás ovplyvňuje. To nie je dobre. Kresťan sa
má ustavičným pokáním, prijímaním ostatných sviatostí vracať k Bohu.

ŽIJEME V „HYPNÓZE“

Pri hodnotení končiaceho roka 2021 sa istý slovenský politológ
vyjadril, že žijeme v „hypnóze“, mimo reality. Každý deň od rána do
večera nás hypnotizujú médiá o tom, čo je správne, čo nie, čo máme
robiť, čo nie, čo sa kde stalo, koľko ľudí sa nakazilo, koľko zomrelo.
K týmto zlým správam sa od začiatku roka pridružia výrazné
zdražovania v obchodoch. K tomu všetkému sa môžu pridružiť rôzne
iné starosti, o ktorých ešte nevieme. Otázka ......čo s tým.
Určite je čas ukončiť hypnózu. Je čas vypnúť televízor a rádio.
Ak viete, kedy ide váš obľúbený program, tak si zapnite, ale len vtedy.
Nepozerajte negatívne správy, žiadne správy. Staňte sa aktívni.
Naplánujte si pracovné aktivity, ktoré vašu domácnosť a váš život posunú dopredu. Zamestnajte sa
prácou. Nebuďte leniví. Robte prechádzky. Športujte. Naučte sa hrať na hudobnom nástroji. Chce to čas
a trpezlivosť, ale času je dosť, ak ho prestaneme „zabíjať“. Učte sa jazyky. Nájdite si každý deň chvíľu
na modlitbu. Všetci žijeme v dákej hypnóze. Je čas dostať sa do reality a vytvárať si peknú realitu.
Každý z nás, mladí i starší dokáže robiť veľké zmeny, len musí chcieť.

PROGRAM
10.1.-16.1.
Pondelok – 10.1.
Féria
Utorok – 11.1.
Féria
Streda – 12.1.
Féria

Ukáž druhým, čo je to
dobro.
17.00

7.00

7.00

† Sabína
a jej rodičov
† Štefan † Helena
† Štefan
† Mária
č. 269
† Jozef Ihnát
č. 41

Štvrtok – 13.1.

PROGRAM
17.1.-23.1.
Pondelok – 17.1.
Sv. Antona, opáta
Spomienka
Utorok – 18.1.
Féria

Aký som kresťan?
Aký som človek?
17.00

† Jozef Porvažník

7.00

† Michal Ontkoc

7.00

† rod. Hančarová
† rod. Dzuňová
č. 175

Streda – 19.1.
Féria
Štvrtok –20.1.

Féria
Féria
Piatok – 14.1.
Féria

Sobota – 15.1.
Féria
NEDEĽA –16.1.
DRUHÁ NEDEĽA
CEZ ROK

17.00

8.00

8.00

Za ZBP Jozefa
a jeho rodinu

Piatok – 21.1.
Sv. Agnesa, panna
a mučenica
Spomienka
Sobota – 22.1.

17.00

8.00

† Ján Rajňák
Na úmysel

10.00

1.
Organizátor
bohoslužieb
je
povinný
obmedziť najvyšší počet účastníkov na 30 osôb
alebo 1 osoba na 15 m2 priestoru a umožniť vstup na
bohoslužbu len osobám v režime OP (očkovaní,
prekonaní).
2.
Režim OP sa nevzťahuje na výkon
individuálnej pastoračnej činnosti.
3.
Maximálna kapacita hromadného podujatia
cirkevných a civilných verzií sobášneho obradu, či
obradu krstu je 6 osôb.
4.
Aj budúce dve nedele je možnosť sledovať
sv. omšu z nášho kostola online. Táto služba funguje
v mnohých farnostiach. Jej cieľom je, aby veriaci
dodržiavali predpísané predpisy a nevystavovali
sa riziku nákazy a prípadnej vysokej pokuty. Sv.
omše môže sledovať každý, kto má internet, stačí
v danom čase kliknúť na link uvedený na stránke
obce a môžete sledovať priamy prenos sv. omše.
5.
Mladí, od 9 ročníka sa môžu prihlásiť do
15.1. na prijatie sv. birmovania v sakrestii kostola,
alebo vyplnením formulára na stránke obce.

Féria
NEDEĽA –23.1.
TRETIA NEDEĽA
CEZ ROK
Nedeľa Božieho
slova

8.00

Za ZBP rod.
Volovská,
Schleissová a
Šimurdová
† Anna Ontkocová
č. 155
Na úmysel

10.00

1. V tomto týždni od 18. 01. do 25. 01. 2022 je
Týždeň modlitieb za jednotu kresťanov.

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 – list manželom

Ježiš je synom rodinnej histórie. Vidíme ho cestovať do
Jeruzalema s Máriou a Jozefom na Veľkú noc; potom znepokojí
svoju matku a otca, ktorí ho nemôžu nájsť; keď ho nájdu, vracia
sa s nimi domov (porov. Lk 2, 41-52). Je krásne vidieť Ježiša
začleneného do osnovy rodinných citov, ktorý sa rodí a rastie v
objatí a starostlivosti svojich rodičov. Toto je dôležité aj pre nás:
pochádzame z histórie pretkanej putami lásky a človek, ktorým
sme dnes, sa nerodí ani tak z hmotných dobier, ktoré sme užívali,
ale z lásky, ktorú sme dostali, z lásky v lone rodiny. Možno sme sa
nenarodili do výnimočnej a bezproblémovej rodiny, ale je to naša
história: sú to naše dejiny, sú to naše korene. Ak ich odrežeme,
život vyprahne! Boh nás nestvoril na to, aby sme boli osamelými jazdcami, ale aby sme
kráčali spoločne. Ďakujme mu a modlime sa za naše rodiny. Boh na nás myslí a chce, aby sme
boli spolu: vďační, jednotní, schopní chrániť si svoje korene.

Max Kašparú – stereotyp je jed
Viete, aké sú základné ľudské potreby? Mať jedlo, pitie,
strechu nad hlavou a pocit bezpečia. Existujú takí ľudia, ktorí sú
nenároční a nemajú na seba žiadne nároky. Poznáte ich podľa
slov: „Stačí to takto...“ „Dali sme ho pokrstiť..., to stačí...“ „Mali
sme svadbu v kostole a to stačí...“ Ak začnete od týchto ľudí
požadovať viac, znepokojí ich to, zneistí.
My s manželkou túžime po pestrosti a dobrodružstve.
Uniformita nás zabíja. Stereotyp je jeden veľký jed pre
medziľudské vzťahy.
Pozn. Narušiť zaužívané spôsoby správania je neskutočne
ťažké, ale pre dobrý život je to nutné.
Str. 89-90

Odbojný konár

Koruna gaštana krášlila kút verejnej záhrady a gaštan bol veľmi šťastný. Z jeho šťastia sa však
netešili všetci: „Dosť! To je nespravodlivosť! Už toho mám plné zuby! Jemu všetko a mne nič!“ Takto sa
rozčuľoval jeden konár. Bol to mohutný konár vpravo hore, ktorý od zlosti potriasal listami. „Strom,
stále len strom!“ „Všetko je to však moja zásluha. Ja mám listy, na mne rastú pichľavé plody
a dozrievajú gaštany.“ Konár bol naozaj rozhnevaný. Strom sa márne pokúšal presvedčiť ho, aby sa
zamyslel – prosil ho o trpezlivosť, o pochopenie, ale konár len zanovito vŕzgal a nadával. Úbohý strom si
robil veľké starosti. A oprávnene. Odbojný konár si vymyslel plán úteku. Ak odíde, ak sa odlúči od
stromu, bude si žiť podľa svojho. Raz v marci sa figliar vietor v plnej sile zvŕtal okolo stromu. Konár sa
rozhodol, že prišla jeho chvíľa. „Vietor, potrebujem od teba láskavosť, odlom ma od stromu.“ „Ako
chceš...fijúúúúúú“, zahvízdal vietor a začal sa točiť okolo konára čoraz rýchlejšie. Zúrivo ho kmásal, až
sa konár so strašným praskaním odlomil od kmeňa. „Hurá, letím!“ zvolal nesený vetrom ponad ploty
záhrady. „Konečne som slobodný!“ Teraz sa pre mňa začne život. Po čase padol na zem. Pošteklil ho
akýsi mravec a tak sa pokúšal odohnať ho, ako to robil, keď ešte vyrastal zo stromu, no nepodarilo sa
mu to. Zmocnila sa ho akási čudná otupenosť. Nemohol sa nadýchnuť. O niekoľko hodín začali mu
vädnúť jeho listy. Začala mu chýbať životodarná miazga, ktorú doň štedro vháňal strom. S obrovským
strachom si uvedomil, že začal schnúť. Spomenul si na strom a pochopil, že bez neho zomrie. Bolo však
už príliš neskoro.

BYŤ PRÍNOSOM, UŽITOČNÝ

V časoch, keď si skoro každý myslí, že môže
robiť čo chce, písať a hovoriť, čo sa mu páči,
kritizovať, nadávať, osočovať, v takých časoch je
vzácne mať ľudí, ktorí tak nerobia, ale namiesto
hodinových sedení na facebooku, v krčmách, trávia
čas tým, že sú osožní, chcú pomôcť a hľadajú
spôsoby, ako byť pre druhých prínosom.
Nie je hrdinstvom „dirigovať“ druhých.
Skutočný hrdina hľadá spôsoby, ako byť prínosom
pre druhých, ako pomôcť. Pomôcť znamená skutočnú fyzickú pomoc, vždy, keď je to
potrebné. Je vzácne mať pri sebe takých ľudí, ktorí bežne sa pýtajú „Ako ti môžem
pomôcť“, „Čo potrebuješ, aby som urobil?“ „Počkaj..., pomôžem ti.“
Nečakajme na oficiálne pozvanie, ak vieme, že tvoj kamarát, priateľ, sused
potrebuje tvoju prítomnosť. Vnímaví ľudia vedia, kedy majú pomôcť. Ak niekto doma
búra, prerába, opravuje, tak mu treba pomôcť. Ak sa tvoj kolega zohol, že ide niečo
podvihnúť, tak ani sa nepýtaj a utekaj mu na pomoc.

ZLO = VÍRUS

Nepáčia sa nám pandemické opatrenia. Už druhý rok chodíme ako zlodeji
s prekrytou tvárou, neraz nevidíme, kto je pod tou maskou. Nepáčia sa nám
pozatvárané kostoly, obmedzená účasť na sv. omšiach, delenie na očkovaných
a neočkovaných. Žiadne delenie ľudí na dva tábory nie je dobré. Cirkev hovorí
o jednote a tu je príkaz, že jedni do kostola môžu a druhí nie.
Pandémia je zlá vec. A ľudia, ktorí sme jej súčasťou, by sme sa jej mali spolu
postaviť, každý ako môže. Nemáme sa deliť, a vytvárať si nepriateľské skupiny.
Ľudia sa majú v týchto časoch postaviť jeden za druhého, aby spolu zvíťazili. Tento
boj sa dá vyhrať, tak ako každý iný len vtedy, ak sa bude bojovať proti vírusu, nie
proti politikom, lekárom a jeden proti druhému.
Preto nehľadajme si nepriateľov medzi ľuďmi z okolia! Zlo tejto doby sa
nazýva vírus a je na každom z nás, aby urobil všetko preto, aby sa šírenie
vírusu zastavilo.

PRÍBEH NA TÝŽDEŇ – Reťaz
Riaditeľ náhle vybuchol a tvrdo pokarhal chudáka
úradníka zodpovedného za oddelenie. Úradník poriadne vyčistil
žalúdok zamestnancovi. Zamestnanec sklonil hlavu, ale keď
prišiel domov, uľavil si tým, že nakričal na manželku. Manželka
sa vyzúrila na dcére, ktorá neupratala izbu. Dievča uštedrilo
kopanec psovi a ten sa zlostne rozbehol za mačkou. Príbeh sa
skončil smrťou myši..
To sa deje v našej spoločnosti a v našich spoločenstvách. Odovzdáva sa to z generácie na generáciu.
Agresivita a násilie sa prenášajú od toho najsilnejšieho k tomu najslabšiemu. Vždy si to odnesú
myši. Ježiš prišiel, aby túto reťaz pretrhol.

