Rímskokatolícka farnosť Nanebovzatia Panny Márie v Modre nad Cirochou

Veľká noc, trochu inak
Už viac ako rok je všetko inak. Aj táto Veľká noc je
iná. Sú to tvrdé podmienky mnohých. No v každom čase sa
dá fungovať, aj cez toto obdobie sa musíme preniesť.
Napriek tomu, že pretrvávajú obmedzenia, každý, kto
chce, má možnosť prežiť vo viere Veľkonočné trojdnie
a potom radosť zo zmŕtvychvstania nášho Pána. Je
potrebné sa pripraviť na tieto dni, zorganizovať si čas,
vytvoriť priestor pre duchovno.
Teraz je ten čas, keď každý, kto chce prežiť naplno
toto posvätné obdobie má možnosť zapnúť si televízor
a zúčastniť sa v priamom prenose všetkých posvätných
chvíľ. Nakoľko to bude len možné, budeme prenášať online
prenos bohoslužieb aj z nášho kostola. Poprosíme mladých,
aby pomohli svojím rodičom, starým rodičom napojiť sa online na priame vysielanie
z nášho kostola.
Kostol bude počas týchto dní otvorený a kto chce, kto má úprimný úmysel, môže
stráviť posvätné obdobie v chráme, mimo svätej omše a obradov, ale v Božej prítomnosti.

KRISTUST VSTAL ZMŔTVYCH
• Táto zvesť je niečím, čo navždy zmení tvárnosť sveta. Všetko
je od toho okamihu iné!
• Kristus vstal v tele, ktoré nazývame osláveným telom, v tele
duchovnom a v tomto tele vystúpil k Otcovi a žije s Ním
naveky ako Boh, ale aj ako „človek Kristus Ježiš, ktorý vydal
seba samého ako výkupné za všetkých.“ (l. list Timotejovi
2,5n)
• Ak by Kristus nebol vstal z mŕtvych, nemali by sme na čom
mať podiel. A, slovami Pavla, boli by sme „najúbohejší zo
všetkých ľudí“. Našťastie pre nás, Kristus naozaj vstal z
mŕtvych a bol skutočne vzkriesený Otcom a ako človek
skutočne zasadol na Božom tróne.
• Každý, kto verí, že Kristus vstal z mŕtvych ten rád počúva
Božie slovo, správa sa podľa Evanjelia, myslí, koná a cíti ako Ježiš. Už samotná túžba,
rozhodnutie žiť podľa Krista je dôležité. Túžba sa prejavuje úsilím a úsilie sa prejavuje
zmenou života. Každý, kto verí, že Ježiš Kristus vstal z mŕtvych ten s radosťou zmení svoj
život a svoje správanie k lepšiemu.

PROGRAM
5.4.-11.4.

Ježiš trpel a zomrel aj za
moje hriechy.

Myslím, konám a cítim
ako Ježiš?

Pondelok – 12.4.

Pondelok – 5.4.
8.00
VEĽKONOČNÝ
PONDELOK
Utorok – 6.4.
VEĽKONOČNÝ
UTOROK
Streda – 7.4.

† Jozef Blaha 1.
výročie smrti

7.00

† Štefan Miko

Féria
č. 229
Utorok – 13.4.

17.00
VEĽKONOČNÁ
STREDA
Štvrtok –8.4.
7.00
VEĽKONOČNÝ
ŠTVRTOK
Piatok –9.4.
VEĽKONOČNÝ
PIATOK
Sobota –10.4.
VEĽKONOČNÁ
SOBOTA
NEDEĽA –11.4.
2. VEĽKONOČNÁ
NEDEĽA
Nedeľa Božieho
milosrdenstva

PROGRAM
12.4.-18.4.

7.00
8.00

9.00

† Anna † Andrej
† Mária
† Ján a rodičov
z oboch strán
Za ZBP a ochranu
Panny Márie pre
Irenu a jej rodinu
č. 142
† Peter Voľanský
1. výročie smrti
č. 2
† Dp. Jozef
Treščák
Na úmysel

Féria
Streda – 14.4.

7.00

†Alžbeta †Miroslav
† Anna † Pavol
a rodičia z oboch
strán
č. 165
† Dp. František
Stahovec

17.00

Za ZBP Anna
a rodina Milčová

17.00
Féria
Štvrtok –15.4.
Féria
Piatok – 16.4.
Féria
Sobota – 17.4.
Féria
NEDEĽA –18.4.
3. VEĽKONOČNÁ
NEDEĽA

8.00

Za ZBP Jozef 60
rokov života
č. 229

9.00

Na úmysel

Novéna k Božiemu milosrdenstvu začína na
Veľký piatok a končí Sviatkom Božieho
milosrdenstva v nedeľu po Veľkej noci.
Novéna sa môže modliť aj počas celého roka.
Pán Ježiš povedal Faustíne: "Túžim, aby Druhá
veľkonočná nedeľa bola Sviatkom milosrdenstva.“
Toto želanie vyslovil Pán Ježiš štrnásťkrát. Duše
hynú napriek môjmu trpkému umučeniu. Dávam
im poslednú záchrannú kotvu. To je Sviatok
Božieho milosrdenstva."

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.

Dijon, Francúzsko – 1430
V roku 1430 kúpila v Mníchove istá žena
u starožitníka monštranciu. Tá bola takmer
s istotou ukradnutá, pretože bola v nej ešte stále
veľká hostia, ktorá sa používala pri adorácii. Žena,
ktorá nevedela nič o skutočnej prítomnosti Krista
v eucharistii, sa rozhodla hostiu z monštrancie
vybrať nožom. Z hostie začala prúdiť krv, ktorá
hneď vyschla a zanechala za sebou obraz Pána,
ktorý sedí na polkruhovom tróne a na bokoch boli
zobrazené nástroje umučenia.
Rozrušená žena sa vybrala ku kanonikovi
Anelovi, ktorý nechal hostiu u seba. O udalosti sa
dozvedel aj pápež Eugen IV., ktorý rozhodol
o darovaní hostie vojvodovi Filipovi z Borgogne,
a ten ju následne daroval do Dijonu. Vieme
s istotou, že v roku 1794 bola zázračná hostia ešte
stále v Bazilike svätého Michala, archanjela. Dňa 9. februára toho istého roku
však mestská rada Dijonu skonfiškovala kostol a premenila ho na chrám novej
sekty „la Raison“, teda „bohyne rozumu“. Zázračnú hostiu vtedy spálili.
O zázraku však svedčí množstvo dokumentov a umeleckých diel, ako
napríklad vitráže katedrály v Dijone, na ktorých sú znázornené hlavné udalosti
zázraku.
str. 149

Svätosť II.
Svätosť prebúdza ku skutočnému životu.
Zušľachťuje každú ľudskú vlohu. Svätosť nepotláča
emócie, ale pozdvihuje ich. Ľudia, ktorí prijímajú Božie
volanie k svätosti, sú najšťastnejší ľudia tejto planéty.
Svoj život prežívajú plnšie a milujú hlbšie, ako si
väčšina ľudí vie vôbec predstaviť. Radujú sa zo života
a zo všetkého, čo prináša. Ešte i uprostred utrpenia si
dokážu zachovať pokoj a radosť, ktoré sú nezávislé od
vonkajšieho diania a okolností. Svätosť človeka nedusí,
ale oslobodzuje ho.
Medzi najspoľahlivejšie znaky svätosti nepatrí
vysoká frekvencia návštev kostola, počet hodín
strávených na kolenách, kvalita prečítanej duchovnej literatúry.
Medzi najistejšie známky svätosti patrí chopiť sa každej chvíle a maximálne ju
využiť. Každá udalosť v živote je príležitosť na vzostup, rast a zmenu k dokonalosti.
Zúžitkovanie každej takejto chvíle je svätosť. Svätosť je otvorenie sa Bohu, aby nás
prenikol. Tak sa staneme naozaj svätými. V každej chvíli, v ktorej sa odovzdáme Božej
vôli a rozhodneme sa byť dokonalí, sme svätí.
Str. 87 - 88

Medzi lotrami

Ježiš visel na kríži, medzi dvomi lotrami.
Divné prostredie. Tak ako pri svojom narodení,
tak aj pred smrťou si nepotrpel na vyberanú
spoločnosť. Posledné chvíle života, predtým, ako
mal odísť, strávil uprostred takejto nevyberanej
spoločnosti. A napriek tomu, že to boli ťažké
posledné chvíle života, aj v tomto prostredí dokázal
pôsobiť a získal pre nebo jedného hriešnika. Aj
keď dal možnosť nápravy aj druhému lotrovi, ten jeho pomoc neprijal a nebo odmietol.
Neviem, či sa nám pozdáva takéto prostredie. Možno obdivujeme Ježiša, ale nestačí ostať len
pri obdive, je potrebné sa z jeho správania poučiť. V našom živote stretávame rôznych ľudí, raz lepších
raz horších. Raz máme pocit, že sme v prostredí medzi lotrami, inokedy sme týmito lotrami my. Život
nás unáša do rôzneho prostredia, medzi rôznych ľudí.
Aj mnohých z nás oslovuje Ježiš v ťažkých a problémových životných situáciách, pri nezhodách
v rodine, sporoch s druhými, pri strate práce... Ponúka nám lepšie podmienky, pokoj, nebo na zemi,
nebo po smrti, ale k tomu je potrebné čosi z našej strany. Lotor z pravej strany si priznal svoju zlobu,
bol sebakritický, pokorný a prosil o odpustenie. V momente stretnutia s Ježišom zanechal svoju zlobu
a zahanbený prosí o odpustenie. Ježiš mu hneď odpúšťa a jasnými slovami mu dáva nebo. Prestaňme
pozerať na chyby druhých, začnime objavovať tie naše, učme sa pokore a prosme Boha o odpustenie za
našu hriešnosť.

Láskavé slovo na každý deň

Sme v pokušení diviť sa starým Izraelitom, že sa mohli
klaňať teľaťu a dnes nám ich počínanie príde ako poriadna
hlúposť. Ale aj my sa denne klaniame pred televíznou
obrazovkou hviezdam a hviezdičkám šoubiznisu a radi čítame
o tom, kde býva Madona, čo má k večeri Sharon Stone, aký mala
v Cannes výstrih Nicol Kidman a v akom aute tam došiel Tom
Cruise.
Klaniame sa svojím modlám viac než kedykoľvek predtým
a pritom si myslíme, že sme „in“. Najviac sa vysmievame do očí
tým, ktorí sa klaňajú svojmu Bohu v duchu a pravde.
Ak sa dokážeme úprimne zamyslieť nad tým, komu sa
klaniame, tak zistíme, že sme na tom horšie, ako tí Izraeliti,
ktorí sa klaňali teľaťu.
Akýsi muž našiel koňa, ktorý patril kráľovi, a keďže netušil, že je to kráľovský kôň,
nechal si ho. Panovník však na to prišiel, dal muža do väzenia a chcel ho dať popraviť pre
krádež. Muž sa mu snažil vysvetliť, prečo si koňa nechal, pričom bol ochotný trest prijať.
Opýtal sa kráľa, či vie, že môže naučiť jeho koňa rozprávať. Vladár sa zadivil, no ak by mal
takého koňa, to by bolo niečo. Panovníkovi sa to zapáčilo a dal previnilcovi rok na to, aby
naučil koňa rozprávať.
Priatelia sa mu smiali a považovali ho za blázna, on im ale namietal: „Po prvé, budem žiť rok
naviac, po druhé, kráľ môže do roka zomrieť, za rok sa môže veľa zmeniť.“
Skúsme pozerať aj vo veľmi ťažkých časoch s nádejou do budúcna.
Str. 40-43

