Rímskokatolícka farnosť Nanebovzatia Panny Márie v Modre nad Cirochou

Svätá trojica
Otec, Syn a Duch svätý sú vzoroví v jednote
a v konaní.
Aká je jednota v našich rodinách medzi otcom,
synom, vnukom? Je to jednota, alebo panuje
nejednota? Prečo vo veriacich rodinách dnes je toľko
nezhody v názoroch? Prečo deti nerešpektujú otca,
mamu? Prečo starí rodičia nemôžu vyjadriť svoj názor?
Kto zobral právo starším vyjadrovať sa?
Tam, kde je porozumenie v rodine, kde je úcta
voči starším a pochopenie voči mladým, tam je Boh.
Ale kde starších ľudí nerešpektujú, len ich „dajú do
jednej izby“ a kde ich vždy len zahriaknu, tam je zlý duch.
Jednota v konaní by mala byť v rodinách. Manželia sa majú spolu rozprávať
a dohodnúť sa na tom, ako budú vychovávať deti, kde investujú spoločné
peniaze, čo si kúpia, kde pôjdu na dovolenku a podobne.
Ukradnutá nedeľa: V postkomunistických krajinách si ľudia pamätajú pokusy
komunistickej moci narušiť kresťanské slávenie nedele.
K skutočnému ukradnutiu nedele však prišlo až po roku
1989. Pripomienky cirkevného vedenia sa pochopili ako
snaha cirkvi diktovať cirkevný štýl života celej
spoločnosti. Odbory a ľavicové politické zoskupenia majú
malú autoritu. Čiastočné obmedzenie nedeľného
a sviatočného predaja v obchodných reťazcov sa podarilo
na Slovensku presadiť až po dvoch desaťročiach.
Medzičasom sa nedeľná návšteva kostola najmä v mestách
zmenila na návštevu obchodných a zábavných centier.
Katolícka cirkev nedokázala byť dostatočnou alternatívou
konzumného života aj preto, lebo biskupi a väčšina kňazov
akoby sa uspokojili s obnovením administratívy, štruktúr
a cirkevného majetku, ale na vlastnú duchovnú ponuku sú málo nároční. Str. 45-46 Pozn.
Dnes sa právom môžeme pýtať, prečo je to tak? Prečo biskupi a mnohí kňazi
„nebojovali“ a nebojujú za kresťanské hodnoty a prečo tak málo ponúkajú svojim
veriacim?!

PROGRAM
8.6.-14.6.

Buďme k sebe láskaví

Pondelok – 8.6.
Féria

17.00

† Helena Žinčáková
1.výr.smrti
č.62

Utorok – 9.6.
Féria

7.00

† Ružena
† Juraj
† Alžbeta
č. 33

Streda – 10.6.
Féria

17.00

Štvrtok – 11.6.

7.00

Najsvätejšieho
Kristovho Tela a Krvi,

17.00

Slávnosť

† Michal
5.výr.smrti
† rod.Harvanová
č.58
Na úmysel

Piatok – 12.6.
Féria

17.00

† Ján Fenko 1.výr.
smrti

Sobota – 13.6.
Sv. Antona
Paduánskeho, kň.a uč.
Spomienka

8.00

Za ZBP a dary
Ducha sv.pre Jána
70 r. života č. 234

8.00

Na úmysel

Nedeľa – 14.6.
11.nedeľa cez rok

10.00

1. Vo štvrtok 11.6. je slávnosť Najsvätejšieho
Kristovho Tela a Krvi. Je to prikázaný
sviatok. Je možnosť získať úplné odpustky ak
sa zúčastníme na recitovaní alebo speve Ctíme
túto sviatosť.
2. V utorok 9.6. je v našej farnosti celodenná
Eucharistická poklona ráno od 8.00 h do
16.30 h.
3. Každý má možnosť prísť na sv. omšu.
4. Rodina, manželia nesedia v laviciach spolu ale
na označených miestach. Ináč sa naruší sedenie
do šachovnice.
5. Aj von v areáli kostola je potrebné dodržiavať
2 m odstup a mať na tvári rúško.
6. Počas celej sv. omše musia byť v kostole
otvorené okná.
7. Pri sv. prijímaní dodržiavajte 2 m odstupy
a postupujte dopredu v jednom rade.
8. Odstup 2 m dodržiavajte aj pri vychádzaní
z kostola.
9. Buďme k sebe ohľaduplní.

Žiť v láske

Poslaním kresťana je šíriť lásku medzi
druhých. Robotník pri lopate, riaditeľ na
poradách, lekár v ambulancii, poslanec
v parlamente, kňaz v kostole, učiteľ pri
výučbe, sused voči susedovi, manžel voči
manželke, dieťa voči starému rodičovi...
každý má byť vždy dobrý a láskavý. Toto je
prejav kresťanstva. Prečo to tak nie je?
Prečo sa vytratila láska z nášho vnútra?
Prečo sa šíri závisť a zloba?
V mnohých takýchto zamysleniach máme
chuť ukázať rukou na druhých. Ale
úprimný pohľad do zrkadla nášho vnútra
hovorí: „To Ja sa správam zle, to ja nešírim
lásku, to moje vnútro je naplnené zlobou
a nepokojom, to kvôli mne trpí moje
okolie.“
Boh je láska. Ak sa snažíš byť láskavý, tak si
napojený na Boha, ak to tak nerobíš, tak si
svoj život napojil na Zlého.
Je čas pustiť Boha do nášho vnútra do
našich vzťahov. Je čas byť láskavý.

Rozpis čítaní Božieho slova
14.6.– 11.nedeľa cez rok
1. Ľudmila Hančárová, Ondrej Milčo
2. Denis Bednár, Juliana Milčová
19.6.– Najsvätejšie srdce Ježišovo
1. Kristína Milčová, Diana Harmaňošová
21.6.– 12.nedeľa cez rok
1. Jozef Ontkoc, Emília Harmaňošová
2. Jana Simčová, Viera Ontkocová

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.

