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MATKA

					 spásy pre všetkých ľudí.
Pôstne obdobie?
Konkrétne kroky v pôstnom období:
Príprava na Veľkú noc
Modlitba
Pôstne obdobie - prečo?
Modlitbou sa zbližujeme s
Začnime od konca pôstneho obdo- Bohom. Je príležitosťou preskúmať
bia - od Veľkej noci. Sú to ústred- a prebrať s Pánom všetko dôležité
né sviatky všetkých kresťanov: celé z nášho života. Modlitba je ale tiež
jadro a sila kresťanstva spočíva v prejavom našej lásky k blížnym, ak
smrti, vzkriesení a oslávení Ježiša sa modlíme za druhých, za znáKrista. A účasť na tomto tajomstve mych i neznámych, za ľudí, ktozískava človek skrze krst. Jednou z rým táto služba môže prospieť.
hlavných úloh Pôstneho obdobia Pôst
je teda dokončenie prípravy katePôstom zďaleka nie je mychumenov na krst. Pre ostatných slené len odopretia si jedla. Pôst je
veriacich je táto doba prípravou na zrieknutie sa čohokoľvek, čo je v
obnovu krstu .
našom živote postrádateľné, zbyCesta domov
točné alebo prekážajúce, čo nás
Pôstne obdobie je aj príhod- spútava. Skrze neho dávame vo
ným časom k obnoveniu chápania svojom živote väčší priestor Bohu
kresťanského života ako putovania a máme možnosť viac spoznať sami
do domu Otcovho. Toto obdobie seba ...
začína na Popolcovú stredu udeľo- „Almužna“ - činenie dobra
vaním „popolca“ - sypaním poTým, čoho sa pôstom vzdápola na hlavu s výzvou: „Pamätaj, me, môžeme obohatiť toho, kto to
že prach si a na prach sa obrátiš“, potrebuje. Môže to znamenať: dáalebo „Kajajte sa a verte evanjeliu“ vať seba, svoj čas, záujem, trpezli(Mk 1,15). Touto druhou výzvou vosť, hmotné prostriedky všetkým
začal Ježiš svoje poslanie na zemi, tým, ktorí to potrebujú. Počnúc
aby uviedol každého na cestu ži- vlastnými deťmi, životnými partvota. Boh Otec totiž pripravil plán nermi, rodičmi, až po ľudí osame-

lých, nešťastných, trpiacich, únavných..
Zmierenie
Zmierenie je postoj, ktorý nás orientuje na Boha. Zakúsiť zmierenie
znamená vymeniť zlo za spásu.

„Stojte na cestách a vyzerajte, pýtajte sa, ktorá je dobrá, po nej sa vydajte a vaša duša nájde pokoj.“ (Jer
6,16)

Božia amnestia
Všetci vieme, čo je to amnestia. Po
voľbe slovenského prezidenta bola
tiež vyhlásená amnestia. Nastáva vtedy veľký rozruch u ľudí, ktorých sa tá
amnestia môže týkať. Hľadajú sa oznámenia, presné informácie, vyzváňajú
telefóny, píšu sa listy. Ľudia sa pýtajú,
čo treba urobiť, koho sa amnestia týka,
od koľko rokov. Lebo skutočne mnoho
ľudí sa vyhne trestu. Prezident urobil
veľké gesto, amnestia bola požehnaním pre mnohých. Vďaka nej sa stali
znovu plnoprávnymi obyvateľmi krajiny.
1.Amnestia pre Ninive.
Amnestia však nieje vynálezom našich čias. Nevynašli ju ani
staroveký faraóni, či cisári, nevynašli
ju stredoveký králi. Amnestia je výmyslom samého Boha. Sväté Písmo to
hovorí na viacerých miestach, ale typickým príkladom Božej amnestia je
mesto Ninive. V tomto veľkom meste
žijú veriaci v Boha, ale ich život je veľmi ďaleko od Božích prikázaní. Ako
epidémia sa rozšírili hriechy. Rozmnožilo sa tam zlo a neprávosť. Podľa
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spravodlivosti ich má Boh potrestať,
ale On posiela vyvoleného muža - Jonáša, ktorý v jeho mene ohlasuje veľkú
amnestiu: „Ak priznáte svoje viny a
zmeníte svoje konanie, Boh sa zmiluje
nad vami a odpustí vám všetko. Ale ak
sa neobrátite, ešte 40 dní a mesto Ninive bude zničené... „ Ľudia z Ninive
uverili Jonášovi, priznali vinu a kajali
sa od najmladších po najstarších. Sám
kráľ vydal k tomu nariadenia a išiel
príkladom. A Boh im odpustil vinu nepotrestal ich.
2.Amnestia v čase misii
V čase misií posiela nám Boh
zvláštnych vyslancov - misionárov,
aby tu v jeho mene ohlásili amnestiu.
Z evanjelia vieme, že k Bohu možno
prísť dvomi cestami:
a)
Cestou nevinnosti - takto išla
Božia Matka, sv. Jozef, sv. Ján, sv. Terezka, a mnoho iných.
b)
Cestou pokánia - tak išiel sv.
Peter, sv. Mária Magdaléna, Zachej,
pravý lotor, sv.

Augustín, obyvatelia Ninive a mnoho
iných.

keď ochoriem, zavolám kňaza a dám
sa zaopatriť“. Nerobme to.

Viem, že v tejto farnosti sú ľudia, ktorý môžu povedať s mládencom: „Pane,
prikázania zachovávam od svojej mladosti“. Ale sú tiež ľudia, ktorí potrebujú prísť k Bohu cestou pokánia. Títo
potrebujú Božiu amnestiu, lebo čosi
ich oddeľuje od Boha. A niet hriechu,
niet priestupku, ktorý by Pán Boh nechcel odpustiť. On nie je ako my ľudia,
lebo my často nedokážeme zabudnúť,
zmieriť sa. Vieme, ako nábožný Noe
preklial svojho Syna Cháma. Často
rodičia preklínajú svoje vlastné deti:
„Keby si sa radšej nebol narodil. Ber
sa z domu, nechcem ťa viac vidieť v
dome!“

Keď nám Boh cez blížiace sa misie
ponúka amnestiu, prijmime ju. Nevieme, či nám ju ponúkne vo chvíli
smrti. Veľa ľudí, čo sa večer uložili na
odpočinok, ráno už nevstali. Pamätáme, ako Ježiš plakal nad obyvateľmi
Jeruzalema, lebo „nepoznali čas svojho navštívenia“. Obyvatelia Sodomy
i obyvatelia Jeruzalema zotrvávali na
svojom, že nepotrebujú pokánie, a to
bola ich záhuba.

Boh chce zabudnúť na všetko. Na to,
čo sme vyparatili v hneve, akoby v nepríčetnom stave, ale aj v pomste, i vo
chvíli slabosti, ľahkomyseľnosti alebo
pri návale pokušenia.
3. Využime čas
Zakorenil sa medzi veriacimi
zlý zvyk: Kým je človek mladý, nech sa
vyblázni a potom v starobe nech slúži
Bohu. Teraz niet času na Božie veci,
potom keď zostarnem budem chodiť
do kostola a odmodlím všetko zanedbané. Bohu chceš obetovať zostatky
lásky, ktorú svet už neprijíma? Možno
stretnúť človeka, tiež „veriaceho“, ktorý nemá čas na sv. omšu, ani na misie
nepríde a blízkym tvrdí: Nechajte ma,

Vyplnili sa na nich slová Písma, kde sa
hovorí o Múdrosti: „Pretože som vás
volala, a vy ste sa vzpierali, vystrela
som ruku, no nikto si to nevšímal...
aj ja sa budem z vašej záhuby smiať“
(Prísl l, 24 – 26).
Nebola to Božia pomsta. Bohu je cudzie pomstiť sa. Boh je Láska. A ľuďom
sa vtedy zle vodí, keď ich Boh opustí,
keď zadrží svoje požehnanie. Je preto nebezpečné nechávať pokánie na
chvíľu smrti.
Skúsený, múdry učiteľ často hovoril
svojim deťom i vnukom: „Nenechávajte veci Božie na starobu. Nie je to
jednoduché. V starobe sa nechce vstať,
bolia nohy, trápi reuma, vynecháva
srdce. Rozvíjajte vieru, kým ste mladí
a na starosť, akoby ste ju našli. „
Sú takí, ktorí by radi využili misie, počúvali náuky, prišli do kostola, ale cho-
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roba im nedovolí. Preto každý, kto len
môže, nech využije tento mimoriadny
čas milosti. Misie - to je čas premodlený. Misionári, ktorých Boh pošle, sú
pre túto prácu špeciálne pripravovaní
a Cirkvou vyslaní. Sú to rehoľníci, redemptoristi, ktorých rehoľa už tretie
storočie koná misie podľa vzoru zakladateľa sv. Alfonza. U nás boli misie
naposledy v roku 2011. (kedysi boli
priamo nariadené pre farnosť každých
10 rokov), tým naliehavejšia je potreba
obnovy nás všetkých.
Keď pri Damasku pochopil Šavol, že
poblúdil a koná zle, zvolal: „Pane, čo
mám robiť?“ Vtedy počul hlas: „Vstaň

a choď do mesta, tam ti povedia, čo
máš robiť“. (Sk 9,6). Čo mám robiť?
- pýta sa dnes človek, ktorý poblúdil
a koná zlo. Píše listy do novín, hľadá
odpoveď v rádiu, v televízii. Boh ti
ponúka ďalšiu príležitosť: Misie, ktoré
v našej farnosti začnú ..... a budú trvať 8 dní. Neplánujte v týchto dňoch
žiadne výlety, zábavy, či iné podujatia.
Je to jedinečná príležitosť zastaviť sa a
počuť odpoveď na otázku: „Pane, čo
mám robiť?“ Veď misie - to je skoro
30 príhovorov o podstatných otázkach
života a viery, to sú piesne, slávnosti a
mimoriadna blízkosť Boha. Amen.

Podmienky dobrých misií
Pripravujeme sa na veľkú udalosť v našej farnosti, pripravujeme sa na ľudové
misie. Hovorili sme, že to sám Boh vyhlasuje ústami misionárov svoju veľkú
amnestiu. Sú to ľudové misie, to znamená misie pre všetkých, pre celý Boží
ľud. Boh sa chce cez misie mimoriadne stretnúť so všetkými farníkmi. Každému má čosi vážne oznámiť. Tým
verným, najhorlivejším, i tým ľahostajným, ale aj tým, čo sú ďaleko, čo sú
ponorení v hriechu a otroctve zla. Keď
však majú misie každému priniesť úžitok, treba splniť určité podmienky:
1. Máme vypočuť to, čo nám Boh
chce povedať
Je to prvá a základná podmienka

4

úspešnosti misií. Nestačí prísť na začiatok, prípadne stavovskú náuku a
potom koniec. Kto už dopredu takto
plánuje, ten uzatvára srdce a misie neprežije. Moje predsavzatie je: Vypočuť
čo najviac misijných príhovorov. Príhovory budú ráno i večer, vždy iné,
ale kto by celkom ráno nemohol, nech
prichádza večer. Sú mnohí, ktorí si na
misie vybavia dovolenku alebo náhradné voľno, lebo misie nie sú každý
rok. Treba tak zariadiť prácu na poli či
v dome, aby v tých dňoch nebolo nič
dôležitejšie ako Boh a moja spása. Už
toto rozhodnutie Boh požehná. Kto
celkom nechce využiť čas misií, ten si
výhovorky nájde. Ale to už je jeho vec.
Naopak, ten, kto naozaj chce, nájde si

čas na všetko - na prácu, na štúdia, ale
aj pre Boha. Kto nechce, ten nemá čas
celý život.
2. Modlitba
Misionári tvrdia, že kde vo farnosti nie
sú pripravené misie, tam je polovičný
úžitok. Viete, že pre siatie treba pripraviť pôdu. Tú zohráva veľkú úlohu
modlitba. Pred misiami i počas misií.
To, čo budeme počúvať, treba premyslieť, premodliť, aby sa mohlo zakoreniť
a vyklíčiť. Okrem toho, máme doma
toľko vecí, za ktoré máme prosiť. Často
si nevieme rady. „Proste a dostanete,
hľadajte a nájdete „ - hovorí Ježiš. Boh
pomôže, ale musíme prosiť. Toľko sa
dnes píše o tom, ako zlepšiť človeka i
svet. Je to potrebné, ale nestačí. Ježiš,
keď prišiel na zem, nepovedal: „Píšte
knihy, robte prednášky, konferencie...“,
ale povedal:“ Proste! Modlite sa! Tu
pomôže len modlitba a pôst!...“ Matka
Božia nefilozofuje nad zlom vo svete,
ale často pripomína: Vezmite do rúk
ruženec...
Modlitba a pokánie, to je Boží liek na
vylepšenie sveta. My skúšame všeličo
iné, preto prešľapujeme na mieste.
Tu v našom kostole sme pred misiami začali Novénu k Duchu Svätému,
aby misie boli požehnané. Vy sa tiež i
doma modlite, aby v tých dňoch Otec,
ktorý je v nebi dal „dobré veci tým, čo
ho prosia“.

3. Sústredenie
To je tretia podmienka. Pravdu mal
básnik, keď písal: „Hlasnejšie než v
rozhovoroch, Boh hovorí v tichu...“
Najideálnejšie podmienky sú v kláštore, ale kto si môže dovoliť taký „luxus“?
Nie každý sa dostane na uzavreté
duchovné cvičenia do kláštora. Ľudové misie sa konajú vo farnosti. Môžeme sa však pokúsiť urobiť celú farnosť
akoby kláštorom, kde sa bude uvažovať o veľkých dielach Božích. Viem,
že treba ísť do práce, žiť medzi ľuďmi,
kde je veľa zhonu, hluku i hudby.
Predsa sa však treba usilovať o
ticho a sústredenosť. Cez misie nekonáme svadby. Vylúčime tiež kino,
divadlo, obmedzíme televíziu. Stíšime
rádiá, magnetofóny, aby sme mohli
lepšie počuť Boží hlas. V tých dňoch
dávame prednosť Bohu. Prinesie nám
to veľký osoh.
4. Apoštolát
Koľko reklamy je dnes všade okolo
nás. Božie veci nepotrebujú reklamu,
ale vyžaduje sa živé svedectvo tých,
čo uverili. Ježiš povedal svojim učeníkom: „Budete mi svedkami... „ To, čo
tu počujete, máte zaniesť domov, máte
o tom hovoriť s kolegami, so susedmi, so známymi. „Jeden druhého povzbudzujte, kým trvá ono „dnes“...
- vyzýva list Hebrejom. Pozvime na
misie tých čo váhajú, tých, čo nemajú
odvahu vrátiť sa. Misie často ovplyvnia
celý život. Ľudia ti budú vďační za po-
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zvanie. Nie jeden človek by sa už chcel
vrátiť, ale chýba mu odvaha. Čaká na
pozvanie. Treba skutočne obdivovať
ako sa všade vnucuje zlo. Vytrvalo
pôsobí a chce získať človeka: „Synovia
tohto sveta sú usilovnejší ako synovia
svetla.“ Nikomu sa nechceme vnucovať, ale môžeme ľudí osloviť. Možno
sa vám niekto vysmeje, možno niekto
povie: Ja to všetko poznám, ja nič nepotrebujem. Čo na to povedať?
Duchovné cvičenia konajú kňazi, profesori, biskupi i pápež. Nejde o to, či sa
dozviem niečo nové. Treba však určité
vážne veci života premyslieť a spýtať
sa: Žijem podľa týchto zásad? Augustín bol vzdelaný a inteligentný. Išiel

počúvať kázne sv. Ambróza. Nepočul
nič svetoborného, ale povedal: „Tento
človek mi otvoril oči“. Ľudové misie,
ktoré u nás začnú, môžu nám
otvoriť oči na zmysel nášho života.
Otvoria nám oči pre dobro, ktoré ešte
môžeme v živote vykonať. Otvoria
nám oči na Božie pôsobenie, ktoré
nedokážeme teraz vidieť. Verím, že v
sobotu pri zahájení misií budeme stáť
pred misionármi s postojom ako hovorí Sväté Písmo o Kornéliovi a jeho
blízkych: ‚Teraz teda my všetci stojíme
pred tvárou Božou, aby sme vypočuli
všetko, čo ti prikázal Pán“ (Sk 10,33).
Amen.

Modlitba za sväté misie

Dobrý Bože, prosíme ťa
o tvoje požehnanie pre misie.
Daj nám svoje milosti,
aby obnova našej farnosti
viedla všetkých k zmiereniu s tebou.
Povzbudení tvojimi slovami
“ proste a dostanete“,
prosíme ťa o sväté oduševnenie,
o dar ľútosti a opravdivú zmenu k
lepšiemu.

Prenikaj ohňom Ducha Svätého srdcia tých,
ktorí nechcú prijať tvoju milosť
a pomôž im obrátiť sa.
Všetkých zapáľ ohňom odvahy,
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aby sme povzbudzovali druhých
k účasti na misiách.

Nech Duch Svätý osvecuje misionárov,
aby slovo, ktoré hlásajú,
malo spásonosný účinok.
K tvojim nohám, Matka Božia,
skladáme celú misijnú prácu
v našej farnosti.
Pomôž nájsť hriešnikom cestu k
obráteniu.
Posilňuj slabých a pritiahni všetkých
k svojmu Synovi Ježišovi Kristovi.
Amen
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Program misií
Kalinovo

18:00 Sv. omša a začiatok misií

Pondelok

Breznička 8:00 Sv. omša s misijnou kázňou
Veľká Ves 18:00 Sv. omša s misijnou kázňou
Breznička 18:00 Sv. omša s misijnou kázňou
18:50 Katechéza pre mužov

Utorok

Breznička 8:00 Sv. omša s misijnou kázňou
18:00 Sv. omša s misijnou kázňou
Kalinovo 18:00 Sv. omša s misijnou kázňou

Streda

Breznička 8:00 Sv. omša s misijnou kázňou
18:00 Sv. omša s misijnou kázňou
Kalinovo 18:00 Sv. omša s misijnou kázňou

Štvrtok

Breznička 8:00 Sv. omša s misijnou kázňou
Veľká Ves 18:00 Sv. omša s misijnou kázňou
Breznička 18:00 Eucharistická slávnosť s adoráciou

Piatok

Breznička 8:00 Sv. omša + udelenie sv. pomaz. chorých
Kalinovo 9:30 Sv. omša + udelenie sv. pomaz chorých
Breznička 18:00 Sv. omša + obnova manželských sľubov
19:00 Stretnutie s mládežou

Sobota

Kalinovo 08:00 Sv. omša s misijnou kázňou
Veľká Ves 09:15 Sv. omša s misijnou kázňou
Breznička 10:30 Sv. omša s misijnou kázňou
11:20 Stretnutie s mládežou
Kalinovo 15:00 Pobožnosť Kríž. Cesty + katechéza pre ženy

Breznička 8:00 Sv. omša s misijnou kázňou
17:30 Novéna k MUP
18:00 Sv. omša s misijnou kázňou

Nedeľa

Nedeľa 22.3 Sobota

od 21.3 do 29.3.2020

Dopoludnia sv omše ako 22.3.
Breznička 14:30 Sv. omša – záver misií
Sviatosť
zmierenia

Utorok
Streda
Štvrtok
Piatok

HRIECH
OBRÁTENIE
SPOVEĎ
          SMRŤ A SÚD
CIRKEV
JEŽIŠ-DARCA ŽIVOTA
VIERA
O EUCHARISTII
UTRPENIE
LÁSKA
MODLITBA
PANNA MÁRIA

KRÍŽ

od 17.00
od   09.00 do 11.00 a od 16.00 - Kalinovo
od 09.00 do 11.00 a od 16.00
od 16.00

Vydavateľ: RÍMSKOKATOLÍCKA CIRKEV, farnosť Breznička; Breznička 216, 98502;
web: www.farnostbreznicka.sk; email: breznicka@fara.sk

