Rímskokatolícka farnosť Nanebovzatia Panny Márie v Modre nad Cirochou

Návrat do kostola
Predstavte si, že sa na dlhší čas musíte odlúčiť
od svojho otca, mamky a odísť z rodičovského domu.
Po dvoch mesiacoch máte možnosť návratu znova do
domu, kde patríte. S akým nadšením sa vracia dieťa
do domu svojho otca?
S akým nadšením sme sa vrátili do domu nášho
otca? Využili sme hneď prvú možnosť návratu? Čo sú
to za deti, ktoré chodia veselo po obchodoch, aby sa
najedli a neprídu do kostola? Neprídu, lebo ešte
nemusia, lebo prší? Hodinu vydržať stáť je problém?
To sme tak zleniveli? To nám stretnutie s Bohom
nestojí za to, za takú malú obetu? Celá farnosť má možnosť účasti na nedeľnej
omši. Dali sme namontovať chýbajúce ozvučenie po pravej strane kostola. Každý
môže prísť na sv. omšu. Či prší, či slnko svieti...každý má prísť do domu svojho
Otca.
Začni dávať, prestaň brať! Žijeme časy, keď sa stalo normálne pýtať, dávať príkazy
a brať, ale prestalo sa dávať, rozdávať, prosiť... V našom
slovníku sa častejšie objavili slová: chcem, daj mi, musím
to mať, potrebujem aby si... Skoro všade môžeme na
začiatku týchto fráz dopísať „Ja“, „Ja chcem, Ja...“
Presadzujeme len svoje „Ja“ a zabudli sme, že žijeme
s druhými a pre druhých. Pozeráme len na seba, aby sme sa
najedli, napili, pekne obliekli... a čo druhí? Vytýčili sme si
teritória, kde sme si vyhradili právo, že to je len naše, tu
nikoho nepustíme, alebo pustíme len toho, koho
chceme?(!) Nedeliť sa s druhými, to je diabolské. Kto berie
a nedáva, alebo len občas dáva (keď je veľký prebytok),
ten nemá vzťah k Bohu, ale má len úbohý vzťah
k mamone. Egoisti to skúšajú aj na Boha a pýtajú od neho
pomoc, aby mali lepší a krajší život, ale Bohu ani blížnemu aj tak nič nedajú. Veriaci
dáva svoj čas, svoje peniaze, svoju lásku druhým bez nároku na odmenu.

PROGRAM
1.6.-7.6.

Pane, daj nám silu zbaviť
sa nášho egoizmu

Pondelok – 1.6.
Preblahoslavenej
Panny Márie Matky
Cirkvi, Spomienka
Utorok – 2.6.
Féria

17.00

7.00

† Anna Harvanová
č. 261

Streda – 3.6.
Sv. Karola Lwangu
a spol., mučeníkov
Spomienka
Štvrtok – 4.6.

17.00

Za ZBP rodiny
Porvažnikovej,
Bončíkovej,
Rajňákovej

Nášho Pána Ježiša
Krista, Najvyššieho
a večného kňaza,

7.00

† Štefan Sivčo

Sviatok
Piatok – 5.6.
Sv. Bonifáca,
bisk.a muč., spom.,
Prvý piatok
Sobota – 6.6.
Féria
Nedeľa – 7.6.
Najsvätejšej trojice

† Ján Miko
č.220

č.192

17.00

† Jozef Blaha

8.00

† Rudolf 45 výr.
smrti
† rod. Sivčová
† Štefan 3.výr.smrti
Na úmysel

8.00
10.00

1. Do kostola sa vstupuje len cez hlavné dvere
s rúškom na tvári a po použití dezinfekcie.
2. V kostole sa sadá len na miesta, ktoré sú
vyznačené, inde sa sadať nesmie. Ak nie sú
voľné miesta v kostole, treba si nájsť miesto
vonku v areáli kostola.
3. Je nové ozvučenie vonku, preto každý má
možnosť prísť na sv. omšu.
4. Aj von v areáli kostola je potrebné
dodržiavať 2 m odstup a mať na tvári rúško.
5. Počas celej sv. omše musia byť v kostole
otvorené okná.
6. Pri sv. prijímaní dodržiavajte 2 m odstupy
a postupujte dopredu v jednom rade.
7. Odstup 2 m dodržiavajte aj pri vychádzaní
z kostola. Po skončení omše, hlavne tí
vpredu, zotrvajte ešte na svojich miestach,
aby sa naraz nenahrnulo veľa ľudí smerom
k dverám.
8. Buďme k sebe ohľaduplní.

Žiť v duchu a pravde

Sviatok Zoslania Ducha Svätého nás
privádza k zamysleniu o našom vzťahu
k Ježišovi, k Bohu a ako tento vzťah
prenášame na blížnych. Božie normy
a hodnoty sú pevne dané. Kto verí v Boha,
ten tieto pravidlá dodržiava, snaží sa
denne bojovať so svojimi slabosťami. Čo je
však dôležité u kresťana, je vzťah. Kresťan
katolík nemôže žiť stále v hádkach doma,
so susedmi. Kto sa ráno a večer modlí
k Bohu, ten musí byť dobrý k druhým
ľuďom. Kto úprimne prežíva svoje
náboženstvo, ten neklame, a nedá sa kúpiť
za „tridsať strieborných“ ako Judáš a to
preto, aby sa on mal lepšie. Kto má v sebe
Boha, ten nekradne, keď má možnosť niečo
si zobrať. Boh vie o všetkom, no kto miluje
Boha, ten nepozerá na neho, ako na
kontrolóra, ale ako na Priateľa, ktorý je
vždy v jeho blízkosti. Skúsme žiť život
v duchu a pravde. Nie je to jednoduché, ale
kto to zvládne bude mať krásny život.
V týchto dňoch zomrelo viac ako 60 kňazov v Taliansku
pri starostlivosti o chorých v nemocniciach. Aj s lekármi,
so sestrami a zdravotníkmi. Sú svätci, ktorí slúžiac
druhým, dali svoj život.
Raz mi jeden hovoril, že v dedinách pozná mená
všetkých ľudí: „Naozaj?“ spýtal som sa. A on hovorí:
„Aj mená psov!“ Kňazská blízkosť.
Skvelí, výborní kňazi.
Pápež František

!

Rozpis čítaní Božieho slova

31.5.– Zoslanie Ducha svätého
1. Michaela Štofíková, Terézia Ontkocová
2. Zuzana Bončíková, Andrej Bončík
7.6.– 10.nedeľa cez rok – Najsv.trojiac
1. Anna Hančárová, Zdena Gajdošová
2. Milada Milčová, Matej Piškanin
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