18. januára
2015

FARNÍK
Tomáš z Cantimpré (spolužiak svätého Tomáša
Akvinského) písal o zázraku, ktorý sa stal v roku
1254 v Douai (Francúzsko). Istý kňaz si počas
svätého prijímania všimol, že jedna Hostia leží na
zemi. Úctivo sa kľakol a chcel ju zdvihnúť. No Hostia
sa pred ním sama zdvihla a vznášala sa vo vzduchu.
Kňaz mal pri sebe iba purifikatórium a opatrne Hostiu
vložil doň, položil na oltár, pokľakol a prosil Pána
Ježiša o odpustenie za toto znesvätenie. Keď takto
kľačal pred Hostiou a úctivo na ňu hľadel, zrazu
zmizla podoba Hostie a namiesto nej tam uvidel malé
dieťatko. Kňaz bol taký dojatý, že začal plakať tak
hlasno, že kanonici prišli z chóru k nemu, aby mu
pomohli. Tu všetci mali možnosť uvidieť túto podobu
Dieťatka. Potom zázrak mohol vidieť aj všetok ľud
v kostole. Kým však kňazi v kostole videli malé
Dieťatko, veriaci ľud videl Pána Ježiša ako dospelého
muža. Toto zjavenie trvalo asi hodinu, potom sa opäť
objavila podoba Hostie a kňaz ju odložil do
svätostánku. Správa o zázraku sa šírila, preto do
Douai pricestoval aj biskup a chcel vidieť túto Hostiu.
Dekan vybral Najsvätejšiu Sviatosť a udelil
požehnanie ľudu. Tu sa ozval krik: „Vidíme svojho
Spasiteľa!“ Biskup však nič nevidel a bol z toho
veľmi smutný, predpokladal, že pre svoje hriechy.
Začal si teda spytovať svedomie, odprosoval Pána
Ježiša a prosil, aby aj on mohol uzrieť tento zázrak.
Jeho prosba bola vypočutá. Uzrel Pána Ježiša - ale nie
v podobe Dieťatka, ale v podobe dospelého muža veľmi krásneho. Dlho na neho s láskou pozeral, až sa
jeho podoba zmenila na podobu Krista trpiaceho - s
tŕňovou korunou, zaliateho krvou. Toto vyvolalo

u biskupa horký plač. Zhromaždený ľud medzitým
začal zmätene kričať, pretože každý mal možnosť
vidieť podobu Pána Ježiša v rôznej podobe a každý
dával inak najavo svoje city. Toto sa dialo niekoľko
dní - vždy, keď bola Hostia vystavená k poklone.
V kostole bolo založené Bratstvo na uctievanie
Najsvätejšej sviatosti oltárnej, ktoré sa veľmi rozšírilo
a bolo obdarované aj odpustkami. Presne tak, ako sa
Pán Ježiš ukazoval v rôznych podobách v tejto hostii,
tak sa ukazuje v jednotlivých etapách počas slávenia
každej svätej omše, kde celý svoj život a svoje
utrpenie obnovuje. Z každej svätej omše je v nebi taká
radosť, aká bola, keď Boží Syn chodil po zemi
a konal Božiu vôľu, preto sa svätá omša nedá
porovnať so žiadnym iným skutkom, ktorý by sme
chceli na zemi urobiť a chváliť nim Boha Otca.
A nielen toto obnovovanie celého života a utrpenia
Krista sa deje pri svätej omši, ale všetky modlitby
a prosby, ktoré Pán Ježiš koná cez svätú omšu, sú
radosťou nebies. Pri všetkých svätých omšiach
uctieva, velebí, miluje i oslavuje Pán Ježiš
Najsvätejšiu Trojicu, ďakuje jej, slúži jej zo všetkých
síl svojho božstva, z celej moci svojho človečenstva
a z celej hĺbky svojho božského Srdca. Všetko to robí
takým vznešeným spôsobom, že jeho modlitba
chvály, vďaky, lásky prevyšuje všetku chválu, lásku
anjelov ako aj všetky pocty svätých, ktoré preukázali
za svojho života Najsvätejšej Trojici. Z toho môžeme
poznať, aká vynikajúca bohoslužba je svätá omša a čo
všetko ňou môžeme u Boha vyprosiť, keď budeme na
svätej omši nábožne prítomní. Tridsaťtri rokov
Kristus pracoval, aby nám nazhromaždil takýto
poklad a pracuje aj dnes- ako hovorí- Môj Otec až
doteraz pracuje a aj ja pracujem (Jn 5, 17). Nepracuje
však, aby ešte viac zaslúžil - ale aby nás urobil
spôsobilými privlastniť si všetky tieto získané
zásluhy. Preto pri svätej omši obnovuje všetko, čo
vykonal za 33 rokov. Toto všetko predkladá svojmu
Otcovi, aby ho s nami uzmieril. Tak ho teší
a a odníma mu hnev, ktorý si zaslúžime za naše
hriechy. Nezabúdajme preto na svätú omšu, buďme
na nej nábožne prítomní, pretože aj s nepatrnou
námahou môžeme získať obrovský poklad. Keby sme

sa mohli pri časných veciach tak
jednoducho
obohatiť ako pri svätej omši, iste by sme neľutovali
ani čas ani námahu. Navyše sa za nás pri každej svätej
omši prihovára Pán Ježiš u Nebeského Otca. Je pre
nás potešujúce, keď čítame slová Evanjelia podľa
Jána, kde sa píše, že máme u Boha zástancu, Ježiša
Krista spravodlivého. Sám Boží Syn je naším
orodovníkom a zástancom, aká je to výsada.
Koľkokrát sa slúži svätá omša, toľkokrát sa Pán Ježiš
za nás takto prihovárala - a to za kňaza, ktorý svätú
omšu slúži, za tých, ktorí sa pridali k jeho obeti, za
všetkých zhromaždených, ktorí svätú omšu obetujú.
Všetky Kristove horlivé modlitby, ktoré vykonal pre
oslavu svojho Otca, pre našu spásu, obnovuje
a opakuje pri každej svätej omši, dáva ich tak Otcovi
na oči akoby sa ich všetky modlil. Ukazuje Otcovi
všetky svoje slzy, ktoré prelial za hriešnikov,
predkladá mu mnohé noci strávení v modlitbách za
nás hriešnikov, ukazuje mu svoje rany na presvätom
Tele, aby nás ochránil od večného trestu. Aká
nábožná, aká svätá, mocná musí byť modlitba, ktorú
Pán Ježiš osobne z celej sily svojho božského
človečenstva prednáša Bohu Otcovi. A aká príjemná
musí byť táto modlitba Nebeskému Otcovi – a celej
Najsvätejšej Trojici. Kristus sa na oltári však nielen
modlí, ale zároveň aj obetuje! Kto pochopí toto
tajomstvo? Svätej Gertrúde bolo zjavené ako pri
pozdvihovaní Hostie Pán Ježiš svoje Srdce v podobe
zlatého kalicha svojimi vlastnými rukami pozdvihol,
predstavil Nebeskému Otcovi a za celú svoju Cirkev
obetoval. Ak budeme pri svätej omši čo i len
najmenším povzdychom prosiť Pána Ježiša, on bude
za nás prosiť. Istý biskup sa vyjadril, že modlitby,
ktoré ten, kto je na svätej omši nábožne prítomný,
spája s obetou svätej omše, sú mocnejšie ako všetky
iné modlitby, ktoré by aj celé hodiny konal
v najväčšej horlivosti, hoci by pri nich bol aj
v nebeskom vytržení. Moc týchto modlitieb je taká
veľká vďaka zásluhám utrpenia Pána Ježiša, ktoré
svoju moc ukazujú práve pri svätej omši.
(Prevzaté, skrátené a upravené z knihy Martina z Kochemu)

Úmysly svätých
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manželku, rodičov, bratov a sestry, za deti
a vnúčatá 820
Poďakovanie a prosba o BP 93
manžela, rodičov a súrodencov 1024
otca a jeho

rodičov 250

Poďakovanie za 50 rokov života a BP 1042
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Za BP pre modliacich sa predvianočný
deviatnik a za rodiny 289 o 830
večer
Serafína a Helenu Srokových, Máriu
Ovšákovú 200
Miroslava a z rodín Mrekajových
a Bialoňových 116
Poďakovanie za 60 rokov života a za BP
1023

19.01. – 25.01. 2015
V štvrtok vyložená Sviatosť Oltárna k poklone od
17.00 do 17.50.
Od 18. Do 25. Januára je Týždeň modlitieb za
jednotu kresťanov. V nedeľu 25. 01. 2015 formulár
sv. omše o 7.00 Za jednotu kresťanov.
Referendum vo februári je veľmi osudové pre nás
všetkých a hlavne pre Vaše deti!!! Zastavme ich
účasťou na referende a naším 3x Áno!!!
Spoločenstvo Modlitieb Matiek Vás pozýva na
modlitbové Trojdnie:
Piatok 23. 01. 2015 po večernej sv. omši
Sobota 24. 01. 2015 po sv. omši o 15.00
Nedeľa 25. 01. 2015 o 15.00
Zapisovanie úmyslov na sv. omše v mesiaci február
bude v nedeľu 25. 01. 2015.

Po

Deň v Cezročnom období

630
1800

U

Sv. Fabiána, pápeža
a mučeníka, ľ. spom.

630
1800

St

Sv. Agnesy, panny
a mučenice, spom.

1400
1800

Sv. Vincenta, diakona
a mučeníka, ľ. spom.

630
1800

Pi

Deň v Cezročnom období

630
1800

So

Sobášne sv. omše

1300
1400

TRETIA NEDEĽA
V CEZROČNOM OBDOBÍ

700
830
1030

Š

Za zdravie a BP 873
Jána Šusteka a účastníkov pohrebu a BP
pre rodinu 351
Za snúbencov
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