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FARNÍK
O žiadnom tajomstve zo života Pána Ježiša
nemôžeme rozjímať s väčším úžitkom ako o
tajomstve utrpenia a smrti Pána, skrze ktoré sme
získali vykúpenie. Sám Pán Ježiš a aj mnohí svätí
sľubujú tým, ktorí budú o tomto tajomstve
rozjímať, že dostanú prehojné dary od Boha.
A hoci je množstvo spôsobov ako uctievať Kristovo
utrpenie - mnohé pobožnosti, modlitby, niet
lepšieho spôsobu, ako nábožne sa zúčastniť svätej
omše. Kristovo utrpenie tu môžeme vidieť na
vlastné oči. Keď si to vezmeme, už len znamenie
kríža sa v svätej omši niekoľkokrát opakuje, kríž je
prítomný na oltári, v knihách, na kňazských
rúchach, na kalichu, na patenách i na hostiách. Čo
znamenajú tieto kríže ak nie to, že sa krvavá obeta
Krista sprítomňuje. Kristus povedal pri Poslednej
večeri svojim apoštolom, aby sa svätá omša konala
na jeho pamiatku, no ona sa nekoná iba na
pamiatku, ale sa v nej Kristovo utrpenie
sprítomňuje. Toto zdôraznil aj Tridentský koncil, že
to nie je iba spomienka, pretože v nej je prítomný
sám Kristus, ktorý sa nekrvavým spôsobom obetuje
a ide o tú istú obetu, ktorá sa konala na kríži
krvavým spôsobom. Je to jeden a ten istý Kristus
vtedy na kríži a teraz na oltároch počas svätej omše.
Svätý Cyprián hovorí: „ Utrpenie Pána je tou istou
obetou, ktorú i my obetujeme.“ Vykúpení sme boli
umučením nášho Pána Ježiša Krista, preto ak svätá
omša je sprítomnením tejto obety, tak pri každej
svätej omši sa deje dielo nášho vykúpenia. Príčinu,
takého umučenia Pána Ježiša nám vysvetľuje

zbožný a učený kňaz Segneri takto: „Keď Pán Ježiš
žil na zemi, vo svojej božskej vševedúcnosti vedel,
že aj keď bude trpieť veľké muky pre spásu
človeka, predsa mnoho miliónov ľudí bude naveky
zatratených a že teda nebudú účastní jeho ovocia
vykúpenia. Ale Kristus cítil bolesť nad tými, ktorí
mali byť zbavení spásy, preto ponúkol svojmu
Otcovi, že bude nielen tri hodiny trpieť na kríži, ale
po všetky dni až do skončenia sveta bude živý
visieť na kríži, aby týmito dlhými mukami, slzami,
vrúcnymi modlitbami a vzdychmi uzmieril prísnu
spravodlivosť
Boha
Otca
a pohol
Božie
milosrdenstvo k tomu, aby stanovilo prostriedky,
ktorými by zabránil strate toľkých duší. Keď sa
takto ponúkol Kristus trpieť, Boh Otec to odmietol
slovami: „Je to nadbytočné, stačí, keď budeš
trpieť tri hodiny. Kto si ani potom nebude chcieť
tieto
Tvoje zásluhy prehorkého utrpenia
privlastniť, ten nebude môcť Tebe nič vyčítať, ale
iba sebe pripočítať vinu, že bude naveky
zatratený!“ Touto zápornou odpoveďou Boha Otca
však Kristova láska nebola uhasená, ale naopak ešte
vzrástla a roztúžila sa, aby hriešnikom iným
spôsobom mohla pomôcť. Preto vynašiel
prostriedok, pri ktorom by aj po svojej smrti mohol
zostávať na svete, vo svojom milostiplnom utrpení
mohol pokračovať a bez prestania prosiť Otca za
naše spasenie. Týmto prostriedkom nie je nič iné
ako najsvätejšia a najdôstojnejšia obeť svätej
omše. V nej trpí za nás denne, duchovným
spôsobom na kríži
a volá za nás k Bohu
o zľutovanie. Svätá panna Koleta mala videnie
počas svätej omše, keď kňaz pozdvihol Hostiu, ona
videla Ježiša Krista s krvácajúcimi ranami visieť na
kríži a počula ako sa úpenlivo modlí: „Pozri, milý
Otče, na moju osobu, v ktorej som visel na kríži
a v ktorej som trpel na kríži za spásu sveta, pozri na
moje rany, pozri na moju preliatu krv, pozri, čo som
vytrpel a ako bolestne som umieral. A toto všetko
som vytrpel, aby úbohí hriešnici boli zachránení. Ty
ich však chceš pre svoju spravodlivosť zatratiť. Kto

mi však odplatí moju prehorkú smrť, potom
nebudem môcť očakávať žiadnu vďaku a oni budú
moje utrpenie preklínať, lebo budú v pekle
zatratení. Ak sa však dostanú do večného života,
budú mi celú večnosť dobrorečiť a vzdávať vďaky
za moje umučenie. Preto ťa, najmilší Otče, vrúcne
prosím, aby si ušetril úbohých hriešnikov kvôli
mne, pre moje bolestné umučenie.“ Z týchto slov
možno vidieť, ako Pán Ježiš za nás prosí pri svätej
omši a prosí Otca o zľutovanie s nami. A keďže je
svätá omša obnovením utrpenia Pána, musí sa pri
nej diať to, čo sa dialo na kríži. Vtedy Pán Ježiš
volal mocným hlasom k Otcovi: „Otče, odpusť im,
lebo nevedia, čo činia.“ A tak volá Pán Ježiš aj pri
svätej omši za hriešnikov sveta, ale najmä za tých,
ktorí sú prítomní na svätej omši. Je to hlas
nevýslovne silný a všemohúci. Tento hlas rozdeľuje
oblaky, preráža nebo a preniká do srdca Otca. Pán
Ježiš sa za nás prihovára v nebi, ale aj na oltári, keď
koná úrad kňaza a podľa Písma kňaz má obetovať
a modliť sa za odpustenie hriechov ľudí. Svätý
Vavrinec Justiniani píše: „Kým je Kristus
obetovaný na oltári, volá k svojmu Otcov a ukazuje
mu rany na svojom tele, aby svojim príhovorom
ochránil ľudí od večných múk.“ Ako veľa dobrého
vykonal Kristus Pán svojou modlitbou na oltári.
Ako často by boli mnohí ľudia zahynuli, keby ich
Kristus svojou modlitbou na oltári nebol zachránil.
Tisíce prežívajú blaženosť a boli by zatratení, keby
ich Kristus nebol zachránil svojou modlitbou.
Hriešnici, naučte sa milovať svätú omšu, byť na nej
čo najčastejšie, aby ste sa stali účastní príhovorov
Ježiša Krista, aby ste boli zachránení od Zlého, aby
ste získali to, čo svojimi prosbami a zásluhami
nikdy nemôžete dosiahnuť.

(prevzaté, skrátené a upravené z knihy Martina z Kochemu,
2013)
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kňaza Karola Lihosita a účastníkov
pohrebu
z rodiny Subjakových a BP pre rodinu 472

z rodiny Kondelovej a Jakubjakovej 139

So

rodičov Mikolajčíkových a
Tomašákových
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rodičov

brata Jozefa(výročná) o 7
Poďakovanie za 20 rokov manželstva o 830
večer
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z rodiny Kondelovej a Jakubjakovej
Na úmysel 562
manžela a rodičov a za duše v očistci
779
Poďakovanie za 50 rokov manžela a za BP
833
Poďakovanie za 80 rokov života Rafaela
a BP pre rodinu

Bohoslužby

V utorok vyložená Sviatosť Oltárna k celodennej
poklone pred pôstnym obdobím od 7.00 do 17.50.

16.02. – 22.02. 2015

Na Popolcovú stredu značenie popolom na znak pokánia
pri každej sv. omši.
Pobožnosť Krížovej cesty každý piatok o 17.30, každú
nedeľu o 15.00. V piatok budú mať mladí
z mládežníckeho spevokolu.

rodičov a príbuzných 870

Jozefa Kavaliera(výročná) a

Oznamujeme

Odpustky v pôstnom období: Kto koná pobožnosť
Krížovej cesty pred riadne ustanovenými zastaveniami,
môže získať za obvyklých podmienok úplné odpustky.
Vyžaduje sa, aby sa pohyboval od jedného zastavenia
k druhému a rozjímal o umučení a smrti Pána Ježiša. Ak
sa pobožnosť koná verejne, stačí, ak sa pohybuje ten, čo
vedie pobožnosť. Tí čo sa pre vážnu prekážku nemôžu
zúčastniť na Krížovej ceste, môžu získať tie isté
odpustky, a to čítaním a rozjímaním o umučení a smrti
nášho Pána Ježiša Krista aspoň nejaký čas. Veriaci,
ktorý sa v piatok v Pôstnom období pomodlí po
prijímaní pred obrazom Ježiša Krista Ukrižovaného
modlitbu Dobrý a preláskavý Ježišu, môže získať za
obvyklých podmienok úplné odpustky.
Rodičia prvoprijímajúcich detí nech donesú svedectvo
o krste dieťaťa, ak dieťa bolo pokrstené v inej farnosti
ako Novoť.
Pán Boh zaplať za účasť na referende. Vy, ktorí ste
vyjadrili svoje 3x áno, prejavili ste zrelosť vo viere
a zdravý rozum. Nech Vás spolu s vašimi rodinami Pán
Boh požehnáva.
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Deň v Cezročnom období

Siedmich svätých zakladateľov
630
Rehole služobníkov Panny
1800
Márie, ľ. spom.

St

Popolcová streda, pôst
a zdržovanie sa mäsitého
pokrmu, deň pokánia v celej
Cirkvi

630
1800

Š

Štvrtok po Popolcovej strede

630
1800

Pi

Piatok po Popolcovej strede

630
1800

So

Sobota po Popolcovej strede

700

PRVÁ POSTNA NEDEĽA
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Rímskokatolícky farský úrad Novoť

N

tel.: 043 5590 230; 0911 590 230
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