Rímskokatolícka farnosť Nanebovzatia Panny Márie v Modre nad Cirochou

Jednotní
Na sviatok Najsvätejšej Trojice je dôvod rozprávať
o jednote. Ak hovoríme, že podstata Boha Otca, Syna
i Ducha svätého je jedna, tak nás to vedie k tomu, že ak
pre Boha je dôležité, aby vládla jednota, tak pre ľudí to má
byť dôležité tiež. Kto iný by mal byť vzorom pre človeka,
ako Boh. O čo iné by sme sa mali v živote snažiť ako o to,
aby sme sa svojím správaním a svojím vlastnosťami
priblížili Bohu?!
Byť jedno a snažiť sa o jednotu, pôsobiť jednotne,
nerozdeľovať sa, hľadať to, čo nás spája, nie to, čo nás
rozdeľuje, ale aj míňať čas a energiu na to, aby sme boli
jednotní, nie na to, aby sme sa delili.
Ako to je? Skúsme sa pozrieť na jednotu v rodine. Otec a mama, viete sa zhodnúť
v názoroch, na opravy v dome, na tom, kde a kedy pôjdete spolu na výlet, na tom, kedy
urobíte spoločnú oslavu a koho na ňu pozvete, na tom, že budete jednotní v názoroch a
postupoch pri výchove svojich detí? Ak je rodina jednotná, tak je to úžasné. Ak si v rodine
žije každý po svojom a nedokážu sa spolu stretnúť („zjednotiť sa“) ani v nedeľu pri
spoločnom obede, tak tá rodina je už pred rozpadom.
Jednota v práci. Predstavte si montáž auta, alebo iného stroja. Všetky súčiastky
musia byť nachystané, všetko má svoju popísanú postupnosť. Ak sa dodržiavajú
predpísané kroky, tak výsledkom je dobre urobený stroj, auto..., ak sa postup nedodrží
a tí, ktorí sú súčasťou tohto procesu nerobia to, čo majú, tak výsledkom sú nepodarky, ale
aj prestoje v práci, nespokojnosť zákazníka a podobne. Jednota je dôležitá pri každej
práci. Ak je dobrý tím pracovníkov, a každému z nich záleží na dobrej práci, tak aj
výsledok kolektívnej práce je dobrý.
Žijeme hokejom. Pozeráme, ako je super, ak päť hráčov na ihrisku hrá spolu
jednotne v obrane, kde aj útočníci pomáhajú a potom ak sú v útočnom pásme súpera, tak
sa pripojí obrana, aby pomohla útočníkom. Výsledkom spoločného a jednotného úsilia je
gól, potlesk, úsmev, radosť. Ak to tak nie je, prichádza sklamanie spoluhráčov, fanúšikov.
Z toho všetkého by sme mohli čerpať, aby sme pochopili potrebu jednoty v Cirkvi,
jednotu vo farnosti. Rodina, farnosť, Cirkev, to všetko sú spoločenstva, zoskupenia
rôznych ľudí s rôznymi názormi, ale ktorí by mali pôsobiť jednotne. Je to požehnanie pre
farnosť, ak farníci sa pravidelne zaujímajú o to, akým spôsobom môžu pomôcť pri
zveľaďovaní vnútra a okolia kostola, fary, pri obstaraní rôznych náboženských predmetov,
pri organizovaní farských podujatí, pri spoločnej modlitbe. Treba sa vedieť prispôsobiť, je
potrebné neraz ustúpiť pre dobro spoločenstva.

KORONA ZMENILA ŽIVOT
Korona zmenila život. Súhlasíte s týmto
tvrdením? No neostáva len súhlasiť. Ale každý
veľký zásah do života ľudstva, bol varovaním.
Epidémie, záplavy, vojny, sú varovným prstom, že
je tu čas na zmenu. Boli dni, týždne a mesiace, keď
mnohí z nás mali čas rozmýšľať nad tým, že je čas
zmeniť náš život k lepšiemu. Zmenili sme náš život
k lepšiemu? Pre tých, ktorí potrebujú počuť viackrát
to isté: „Zmenili sme náš život k lepšiemu?“
Mnohí žijeme v ilúzii, že to ten druhý sa má
zmeniť: „Sused sa zle správa, musí sa zmeniť!“, „Šéf v práci dáva zlé úlohy, musí
sa zmeniť!“, „Oco (mama) majú prehnané nároky, dávajú veľa úloh, chcú, aby
sme doma upratovali, pomáhali....musia sa zmeniť!“, „Lekár nerozumie mojej
chorobe, musí sa zmeniť!“, „Politik zle riadi štát, musí sa zmeniť (ideálne odísť)!“
Všetci sa musia zmeniť, každý v našom okolí robí zle, len my (ja) sme dokonalí?
To ja a ty sa nepotrebujeme zmeniť a meniť? Máme pocit, že korona nebola aj
pre nás varovaním? Uvedomujeme si, že stačilo veľmi málo a už by sme tu
neboli? A ešte stále to nemáme vyhraté.
Korona zmenila náš život a čo sme zmenili v živote my (ty)? Ak máš
problém so susedom, prestal si sa hádať? Išiel si cez koronu za susedom
a povedal si mu, že nestojí to za to? NIE, lebo na to treba pokoru a ty pokoru
v sebe nemáš. Zmenilo obdobie korony tvoje vnútro? Stal si sa lepším, správaš
sa lepšie k druhým, pomáhaš viac, robíš viac pre dobro druhých, pre dobro
farnosti, obce? Alebo si ustavičný sťažovateľ, neurobíš nič, ale ustavične ti je
všetko zle?

O nás a o svätých II.
Svätci prešli cestou, ktorú sme povolaní
absolvovať aj my. Svätí sú živým a praktickým dôkazom,
že Kristova filozofia je účinná.
Mnohí z dnešných veriacich sa správajú v duchu
hedonizmu: „Chodím v nedeľu do kostola, modlím sa,
nestačí to?“ Tento postoj je výsledkom minimalizmu.
Vedome alebo podvedome sa zvykneme pýtať sami seba:
„Nestačí spraviť len toto, aby som ešte zostal
katolíkom?“ alebo „Nestačí robiť len toto, aby som sa
dostal do neba?“
Takéto pomýlené tvrdenia sú vykonštruované
v hlavách mnohých ľudí (väčšiny katolíkov), ktorí sa
nedokázali odpútať od ducha tohto sveta. Mnohí z nás
sa uspokojili s návštevou nedeľných bohoslužieb, ak sa
podarí tak sa pomodlia dáku rýchlu modlitbu, ale zvyšných 98 % z času trávia
uctievaním bôžikov materializmu a sekularizmu.
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JEDNOTA SLOVA A SKUTKOV
Ježiš to, čo rozprával, to aj žil. V tom je krása jeho
pôsobenia, ale túto možnosť má každý z nás. Každý môže
žiť svoj život v jednote s tým čo rozpráva. Do nášho života
vstupujú rôzne vplyvy, okolností, prejavuje sa naša slabosť,
nedokonalosť, ale mnohí, ktorí majú výhodné postavenie,
časom nadobúdajú pocit, že môžu čo chcú. Tento omyl vedie
ku konaniu, kde slová nezodpovedajú skutkom a stávajú sa
z týchto ľudí klamári, podvodníci.
Niektorí zaklamú občas, zo snahy získať
jednorazovú výhodu. Stálo sa vám, že ste zaklamali aj na jednoduchú otázku? Je to zlé, ale
treba sa z toho vyspovedať a už tak viackrát nekonať. Ale sú cyklickí klamári, ktorí klamú
sústavne, povedia pravdu „len keď sa pomýlia“. Žiť život v blízkosti týchto ľudí je nemožné.
Dostať sa z takéhoto klamania je tak ťažké, ako prestať alkoholikovi piť po 10 rokov
alkoholizmu.
Skúsme zapojiť do svojho života správne kritické myslenie a naučme sa vyhodnotiť
správanie druhých. Ak ťa niekto klame, tak mu to povedz. Nebojte sa hovoriť pravdu. Skúsme
hovoriť pravdu. Neodsudzujme pre pravdu druhých.
Skúsme si v pokore (ak je v nás pokora) skloniť hlavu a ospravedlniť sa Bohu i ľuďom
za to, že klameme seba, ľudí s ktorými žijeme, zamestnávateľa, podriadených... Je čas prestať
klamať. Je čas žiť jednotu slova a skutkov. Sme na to pripravení???

Láskavé slovo na každý deň
Michelangelo kedysi pred jednou maľbou prehlásil:
„Dokonalosť sa skladá z maličkostí“. Úzkostlivo vyberal
carrarský mramor, z ktorého vytesával také veľdiela
ako sú Pieta, Mojžiš alebo Dávid, u ktorých je každý
detail prepracovaný s takou presnosťou, že má človek
pocit, že sa nedá vytvoriť dokonalejší tvar.
Život je možné prežiť ako bezcieľne blúdenie bez
cieľa, alebo ako púť, ktorá má svoj cieľ. Pozn.
Predstavme si mnohých ľudí v rôznom veku, ktorí
podľahli alkoholu, či inej závislosti a prestali bojovať, prestali pracovať. Žijú, ako
žijú. Ich život je trápením pre nich, ale hlavne pre ich okolie. Títo ľudia nerobia, pijú,
sú závislí na internetových sieťach, nerobia, len hľadajú spôsoby, aby sa dostali
ľahko k peniazom. Sú to bludári, žijú bludný život. Potom je tu generácia tých, ktorí
sa od rána do večera namáhajú, aby podali dobrý výkon v práci i doma v súkromí.
Neraz ostávajú nedocenení, ale sa snažia, ako sa snažil Michelangelo. Ani on nebol
za svojho života dostatočne ocenený, no to čo ostalo po ňom je veľdielo. Kde si sa
zaradil ty a čo ostane ako výsledok tvojho života?

PROGRAM
31.5.-1.6.

Prispej k jednote

Pondelok – 31.5.
7.00
Féria
Utorok – 1.6.
Svätý Justín,
mučeník
Spomienka
Streda – 2.6.

Je čas žiť pravdu

Pondelok – 7.6.
7.00
Féria
Utorok – 8.6.
Féria

7.00

Streda – 9.6.
17.00
17.00

Féria
Štvrtok –3.6.
NAJSVATEJŠIEHO
KRISTOVHO
TELA A KRVI
Slávnosť
Piatok –4.6.
Féria
Prvý piatok
Sobota –5.6.
Svätého Bonifáca,
biskupa a mučeníka
Spomienka
NEDEĽA –6.6.
DESIATA
NEDEĽA CEZ
ROK

Za ZBP
Vladimíra, Máriu
a ich rodinu.
Poďakovanie za
30 r. spoloč. života

PROGRAM
7.6.-13.6.

7.00

Za ZBP a ochranu
Panny Márie pre
Štefana a Dianu
č. 308
† Petronela † Ján

17.00

č. 224

17.00

Za ZBP pre
Beátu a jej rodinu

8.00

8.00

Za ZBP rodiny
Jablonskej a
Bončíkovej
Na úmysel

10.00

† Rudolf † Mária †
Štefan
a rodina Sivčová
č. 190
ZA ZBP pre Petra
a jeho rodinu
č. 147
† Mária Vajdová 1.
výročie smrti

Féria
Štvrtok –10.6.
Féria
Piatok – 11.6.
NAJSVATEJŠIEHO 17.00
SRDCA
JEŽIŠOVHO
Slávnosť
Sobota – 12.6.
8.00
Nepoškvrneného
Srdca
Preblahoslavenej
Panny Márie
Spomienka
NEDEĽA –13.6.
8.00
JEDENÁSTA
NEDEĽA CEZ
10.00
ROK

1. Vo štvrtok je slávnosť Najsvätejšieho Kristovho tela
a Krvi. Je to prikázaný sviatok. Vonkajšiu slávnosť
Božieho Tela budeme mať pri sv. omši o 17.00 hod.
2. V tomto týždni je Prvý piatok v mesiaci.
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Na úmysel

† Ján † Anna †
Michal † Anna
10. výročie smrti
č. 225
Na úmysel

