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PRIVÍTAJME SVOJHO PÁNA

domu do domu a prosili o nocľah. Nikto ich neprijal.
Skúsme dnes, na Vianoce 2021 začať s úvahou o tom, či
by sme my dnes pustili Jozefa s Máriou do svojho domu?
Žijeme vo svojich komfortných zónach. Je to náš
dom, príbytok. Nemáme radi, ak nás niekto vyruší.
Nepáči sa nám, ak k nám prichádzajú návštevy, ktoré
niečo potrebujú.
Prvé Vianoce boli o skúške. Toľko rokov prešlo,
toľkokrát sme počúvali v plných chrámoch o tom, ako „zlí“ ľudia odmietli Jozefa
a Máriu a my dnes máme naše dvere rovnako zatvorené. A nielen dvere. Zatvárame si
srdcia. Máme ich otvorené len pre seba a pre svoje potreby, možno pre najbližších,
niekedy, ani tí tam nemajú miesto. Do týchto tvrdých sŕdc Vianoce a Boh nepatria.
Ale tí, ktorí majú radi ľudí, ktorí radi pomáhajú ľuďom, tí sa i dnes tešia, že môžu
s otvorenou náručou a s úprimným srdcom privítať Pána.

Byť tolerantný, vnímavý...

Opravovali prednedávnom cesty. Na miestach, kde sa konala
oprava, tak bol semafor, a bol tam aj nejaký koordinátor a boli miesta,
keď tam ani nikto nebol, ale tí, ktorí sme prechádzali cez úseky, kde
frézovali cestu, liali asfalt, kde ho valcovali, tak sme znížili rýchlosť,
pozerali, či nejde naproti auto, ak bolo nutné, tak sme stáli dlho, kým
sme mohli prejsť. Hneď v prvý deň opráv boli dve, či tri havárie, lebo
jeden s autom zabrzdil, aby neohrozil druhých, ale ďalší šofér za ním
nebrzdil. Vinníci dostali pokuty, tresty nahradiť škody, možno niekto
utrpel na zdraví.
V čase šírenia vírusu je nutné dodržiavať mimoriadne
nariadenia. Pri účasti v kostole je teraz nariadená individuálna pastorácia, 30 ľudí vo vnútri na sv. omši.
Niekde je „semafor“ pri vstupe, čo nepustí viac, niekde je koordinátor, niekde nikto. Ľudia sú vnímaví,
každý vie, že je dišpenz. Niektorí sú tolerantní a prídu do kostola 1x za týždeň, niektorí nie sú. Prídu
aj neočkovaní, neotestovaní hoci nesmú. Je čas skúšky. Máme počúvať nariadenia, zákony. Nepáčia
sa nám tieto nariadenia, ale musíme ich rešpektovať. Biskupi, kňazi, veriaci, my prví máme ukázať, že
rešpektujeme autority. A kto má Boha v sebe, nezlomí sa. Ale kto má Boha v srdci? Ukáže čas!

PROGRAM
27.12.-2.1.
Pondelok – 27.12.
Sv. Jána, apoštola
a evanjelistu
Sviatok
Utorok – 28.12.
Sv. NEVINIATOK,
mučeníkov
Sviatok
Streda – 29.12.
5.DEŇ V OKTÁVE
NARODENIA
PÁNA
Štvrtok – 30.12.
6.DEŇ V OKTÁVE
NARODENIA
PÁNA
Piatok – 31.12.
7.DEŇ OKTÁVY
NARODENIA
PÁNA, SILVESTER
Sobota – 1.1.
PANNY MÁRIE
BOHORODIČKY
Slávnosť
NOVÝ ROK
NEDEĽA –2.1.
DRUHÁ NEDEĽA
PO NARODENÍ
PÁNA

Prajme dobre všetkým,
aj tým, ktorí nás nemusia
17.00

7.00

Za ZBP a ochranu
Panny Márie pre
Erika 30 r. života
č. 260
† Zdena 10.
výročie smrti
č. 273

PROGRAM
3.1.-9.1.

Prejavujem vďačnosť tým,
ktorým to patrí?

Pondelok – 3.1.
Féria
Utorok – 4.1.

17.00

† Pavlína
Harviliková

Féria

č. 13

Streda – 5.1.
7.00

† Ján † Verona
č. 181

8.00

Na úmysel

Féria

17.00

† Jozef Blaha

8.00

† Mária
Hančarová

16.00
8.00

Na úmysel
Na úmysel

Štvrtok –6.1.
ZJAVENIE PÁNA
TROCH KRÁĽOV
Slávnosť
Piatok – 7.1.
Piatok po Zjavení
Pána, Féria
Prvý piatok
Sobota – 8.1.

10.00

Na úmysel

17.00

† Jolana † Peter
† Pavol
† Anna
Na úmysel

8.00
Féria

10.00

8.00

† Mária † Ladislav

10.00

Na úmysel

† Bože, Stvoriteľ a Vykupiteľ všetkých
veriacich. Ty si povedal, že svätá a spasiteľná
je myšlienka modliť sa za zomrelých, aby boli
zbavení svojich hriechov. Vyslyš milostivo
naše vrúcne modlitby za našich príbuzných

NEDEĽA –9.1.

8.00

KRST PÁNA
Sviatok

10.00

Za prvoprijímajúce
deti a ich rodičov

POKRSTENÝ VO FARNOSTI

Štefan Harakaľ
Ján Gajdoš
Jozef Poľačko
Helena Volovská
Ján Ihnát
Katarína Volovská
Irena Sivčová
ktorí už z tohto sveta odišli. Oni verili a dúfali
v Teba. Daj, aby boli oslobodení od všetkých
trestov a stali sa účastní nebeských radostí.
Skrze Krista, nášho Pána. AMEN.

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.

➢ Ján Volovský

Bábätku sníček,
Pane, daj,
spolu nás všetkých
požehnaj,
by všetci radosť
z nás mali,
a my sa k tebe
dostali.

Sv. Otec na Slovensku

Láska je najväčší sen v živote, ale nie je to lacný sen.
Je pekný, ale nie je ľahký, ako všetky veľké veci v živote. Je
to sen, ale nie je ľahké ho interpretovať. Priatelia,
nebanalizujme lásku, pretože láska nie je len emócia a cit;
tie sú nanajvýš tak jej začiatkom. Láska neznamená mať
všetko a hneď, nezodpovedá logike „použi a odhoď“. Láska
je vernosť, dar, zodpovednosť. Skutočnou originalitou
dnes, skutočnou revolúciou, je oslobodiť sa od kultúry
provizórnosti, ísť nad rámec inštinktu a nad rámec
okamihu, znamená milovať na celý život a celou svojou
bytosťou. Nie sme tu na to, aby sme žili zo dňa na deň, ale
aby náš život bol dobrodružnou výpravou. Máme pred očami blahoslavenú Annu,
hrdinku lásky. Hovorí nám, aby sme sa usilovali o vysoké ciele. Prosím vás, nenechajme
dni nášho života plynúť ako epizódy v telenovele.

Max Kašparú – Uponáhľaný svet
Dnešný svet je uponáhľaný. Je to preto, lebo máme
mnoho podnetov. Ak by sme sa vrátili do nejakej obce tak
pred dvesto rokmi, našli by sme tu ľudí zamestnaných
v poľnohospodárstve – to boli ich jediné podnety pre život
a jedinou spoločenskou aktivitou bol kostol. Dnes je tých
podnetov veľa a my chceme všetko stihnúť a nič si nenecháme
ujsť. Nie je to už iba práca, rodina a kostol, sú to stovky
impulzov. Je potrebné si z tejto ponuky vybrať. A nielen
vybrať, ale si aj určiť priority, čo je dôležité a čo je celkom
zbytočné. Dnes tu máme navyše podnety z internetu
a televízie, všade sme bombardovaní informáciami
a lákadlami. Ak to konzumuje niekto, kto nie je ľudsky,
morálne a etický zrelý, má z toho šialený chaos a úplne sa do toho zamotá.

Malé gesto

Str. 88-89

Keď som ešte chodil do školy, jedného dňa som uvidel spolužiaka, ktorý sa vracal zo školy. Volal
sa Adam. Zdalo sa, že si nesie domov všetky svoje učebnice. Čudné. Narazila do neho skupinka
utekajúcich chlapcov. Knihy sa mu rozsypali, on padol do blata. Prišlo mi ho ľúto. Podal som mu padnuté
okuliare. Poďakoval a na tvári som mu uvidel úsmev. Pomohol som mu pozbierať učebnice a porozprával
som sa s ním a pomohol som mu niesť knihy. Pripadal mi ako milý a slušný chlapec. Pozval som ho
zahrať si futbal s mojimi kamarátmi. Súhlasil. Boli sme spolu celý víkend. Potom sme často trávili voľný
čas spolu. V priebehu nasledujúcich štyroch rokov sme sa stali kamarátmi na život a na smrť. Adam sa
rozhodol študovať medicínu a ja fakultu telesnej výchovy a športu. Adam bol najlepší z našej triedy.
Požiadali ho, aby predniesol príhovor k ukončeniu štúdia na strednej škole. Adam začal príhovor: „V
deň, keď dostávame maturitné vysvedčenia, zvykneme ďakovať tým, ktorí nám pomohli zvládnuť tieto
ťažké roky.“ Neveriacky som vyvalil oči na Adama, keď začal hovoriť o našom prvom stretnutí. V ten
víkend plánoval spáchať samovraždu. Povedal, že vyprázdnil svoju školskú skrinku, aby to zaňho
neskôr nemusela urobiť jeho mama. Preto v ten deň išiel domov so všetkými učebnicami. Adam sa na
mňa uprene zahľadel a pousmial sa. „Zachránil ma jeden priateľ, ktorý sa vtedy na mňa usmial.“

Objektívnosť

Význam slova „objektívny“ je „daný skutočnosťou“, „stavom veci“, alebo „nestranný“,
„neosobný“. Objektívny človek nie je ten, čo hovorí, čo chceme počuť, čo lahodí našim
ušiam. To je ten, ktorý hovorí pravdu, ktorá vyplýva zo skutočného stavu veci, nie z toho
deformovaného, ktorý sme si vytvorili, alebo ktorý nám vytvorili iní.
Veriaci má byť objektívny! Máme hovoriť o skutočnom stave veci, o pravde. Ak
predstavený, politik, riaditeľ, manažér, biskup, kňaz vyhodnocuje určité veci, ľudí, tak
všetci od neho čakajú objektívne hodnotenie. Nie také, ktoré mu niekto nadiktoval, alebo
ktoré sa jemu páči. Neobjektívne, nepravdivé a mimo reality hodnotenie zahanbuje toho,
kto nie je objektívny.
Ak predstavený má hodnotiť, má najprv pozbierať všetky pravdivé informácie. Od
toho sa odvíja jeho „správa“, jeho hodnotenie. Pravdivé slová, hoci sa nemusia páčiť
každému, oslovia. Nepravdivé a polopravdy pohoršia.
Venujme veľa času hľadaním a poznávaním pravdy a až keď sme si istí, že poznáme
pravdu, až vtedy môžeme hodnotiť. Táto doba je veľmi citlivá na pravdu. Nesklamme
a neklamme, ale hodnoťme neosobne, nestranne, tak, ako to je v realite.

AKTUÁLNE OTÁZKY K PANDÉMII
1. Možno si voči vakcinácií uplatniť výhradu vo svedomí? NIE. Výhrada vo
svedomí sa týka takého konania, ktoré je zlé. Preto ho niekto odmieta, hoci by ho
k tomu nútili. Napríklad pri vykonaní potratu a eutanázie môže lekár, zdravotná
sestra uplatniť výhradu vo svedomí a nevykonať to. Očkovanie vo svojej podstate
zle nie je. Kto odmieta očkovanie je to jeho slobodné rozhodnutie, ale nemôže sa
vyhovárať na výhradu vo svedomí. Kto odmieta prijímať do rúk, nemôže sa
odvolávať na výhradu vo svedomí! Vlastné svedomie nemožno klásť kedykoľvek
a akokoľvek nad zákony, ktoré platia v spoločnosti! Ak sa niekto rozhodne jazdiť
po ceste vľavo a ostatní jazdia vpravo, nemôže sa odvolávať na svedomie. Štát
určuje pravidlá, ktoré pokladá za nevyhnutné pre chod spoločnosti a veriaci ich
rešpektujú!
2. Je primerané odmietať vakcíny pre ich spájanie s abortom? NIE. Čokoľvek
kupujeme, od nášho oblečenia, cez benzín, telefóny, jedlo...to všetko môže mať
spojitosť s hriešnym konaním iných ľudí. Vakcíny (pfizer, moderna) nie sú vyrábané
z buniek potratového plodu. Pri ich testovaní boli využité látky vzdialeno súvisiace
s bunkovou líniou vypestovaného z tkaniva odobratého pred desiatkami rokov
z potratového plodu. Podobným spôsobom boli pri vývoji testované takmer všetky
bežne používané lieky.
Stanovisko TK KBS

Príbehy - Najdôležitejšia časť
Keď som bola ešte malé dievča, moja mama sa ma opýtala, ktorá časť ľudského tela je najdôležitejšia.
Veľmi rada som počúvala hudbu, rovnako ako väčšina mojich rovesníkov a nazdávala som sa, že pre človeka
je najdôležitejší sluch. Tak som jej odpovedala: „Uši“. Moja mama povedala: „Nie. Niektorí ľudia sú
nepočujúci a napriek tomu sú v živote šťastní.“ Po nejakom čase sa ma mama znovu opýtala: „Ktorá časť
ľudského tela je najdôležitejšia?“ Medzitým som o tom rozmýšľala a bola som presvedčená, že už poznám
správnu odpoveď. „Pre každého je veľmi dôležité, aby videl. Preto sú najdôležitejšie oči.“ Pozrela sa na mňa
a povedala: „Ani táto odpoveď nie je správna Mnohí ľudia sú nevidiaci a zvládajú to výborne.“ Pomyslela som
si, že to je len akási hra, ktorú so mnou mama hrá. V jeden smutný deň zomrel môj milovaný starý otec,
ktorého som veľmi ľúbila. Bola som zlomená bolesťou. V ten deň mi mama povedala: „Dnes je správny deň na
to, aby si pochopila odpoveď na otázku. Najdôležitejšou časťou tela sú plecia.“ „Lebo na ne môžu položiť
hlavu priatelia alebo naši milovaní, keď plačú. Všetci potrebujeme plece, na ktorom sa môžeme vyplakať...“

