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FARNÍK
Pán Ježiš nám svojím životom a hlavne svojím utrpením
získal nesmierne zásluhy. Tieto zásluhy rozdáva každý deň
pri rozličných príležitostiach, ale hlavne pri svätej omši.
My sme nedostali milosť byť pri krvavej obeti Pána Ježiša
na Kalvárii, ak však prichádzame na svätú omšu a sme na
nej prítomní s nábožnosťou, Pán Ježiš nám privlastňuje
cenu a moc krvavej obete na kríži i cenu a moc všetkého
jeho utrpenia, nie však každému rovnako, ale každému
zvlášť podľa jeho zbožnej účasti na svätej omši. Tu vidíme,
ako nám prospieva, keď Pán Ježiš pri svätej omši obnovuje
svoje utrpenie a privlastňuje nám ho. Robí to preto, aby
sme zásluhy z jeho utrpenia a smrti mohli používať ako
svoj majetok a pre svoj zisk obetovať Bohu. Ako nám toto
obetovanie zásluh Ježiša Krista prospieva, o tom hovorí
sám Pán Ježiš svätej Mechtilde: „Pozri, privlastňujem ti
všetku horkosť môjho utrpenia, aby si ho ako svoje
vlastníctvo mohla naspäť obetovať mne.“ Aj nás - tak ako
svätú Mechtildu- Pán Ježiš obdarúva pri svätej omši,
hovorí: „Kto mi obetuje moje utrpenie, ktoré som mu
daroval, tomu dávam dvojnásobnú odmenu.“ Je to
potešujúca správa, že nám Pán Ježiš zanechal svätú omšu,
v ktorej dáva vzácne poklady, ktoré ak my naspäť jemu
obetujeme, môžeme ich ešte rozmnožiť. Lebo ak si len
povzdychneš: „O, Pane Ježišu, obetujem Ti Tvoje prehorké
utrpenie“, on odpovedá: „Milé dieťa, ja ti to vraciam
dvojnásobne.“ Koľkokrát mu teda ty obetuješ z jeho
utrpenia, toľkokrát dostaneš – ale znásobené. Je tu ešte
ďalší dôvod, pre ktorý chce Pán Ježiš svoje utrpenie pri
svätej omši obnovovať. Robí to preto, aby tí, ktorí nemohli
byť prítomní pri jeho krvavej obeti na kríži, mohli byť
prítomní aspoň pri jeho nekrvavej obeti svätej omše a
mohli toľko milosti a zásluh získať, akoby získali, keby
stáli pod krížom. Svätá omša je nekrvavá obeta, ale s tou
krvavou podstatne totožná, preto musí mať tú istú moc a tie
isté zásluhy a preto je Bohu Otcovi tak príjemná ako obeť

na kríži. Že svätá omša je tou istou skutočnou a podstatnou
obetou, ktorú Kristus konal, vyplýva z toho, že má ten istý
obetný dar, toho istého obetujúceho kňaza a že sa Bohu
obetuje a s tým istým dôvodom.
Podľa starozákonného zvyku ak chcel byť ľud očistený
od hriechov, bol pokropený krvou obetovaných zvierat.
Toto prelievanie krvi a pokropenie ľudu bolo predobrazom
preliatia Kristovej krvi, ktorou omnoho dokonalejšie
môžeme byť očistení od hriechov ako Židia krvou zvierat.
Svätý Pavol hovorí: „Lebo ak už krv capov a býkov
a popol z jalovice pokropením poškvrnených posväcuje,
aby boli telesne čistí, o čo viac krv Krista, ktorý skrze
večného Ducha sám seba priniesol Bohu na obetu bez
poškvrny, očistí nám svedomie od mŕtvych skutkov, aby
sme mohli slúžiť živému Bohu.“ (Hebr 9, 13,14)
Vo svätej omši sa prelieva Kristova krv za hriešnikov.
Keď kňaz vyslovuje slová premeny nad kalichom, akoby
čerpal krv z Kristovho boku
do kalicha, odkiaľ
duchovným spôsobom je kropená na duše veriacich. Krv
Pána sa prelieva za mnohých - teda za tých, ktorí sú
prítomní na svätej omši, za tých, ktorí sú neprítomní, no
dali slúžiť svätú omšu, za tých, ktorí by na nej radi boli
prítomní keby mohli, za tých, ktorí pre chorobu alebo
dôležité, neodkladné povinnosti alebo zamestnanie nemôžu
na nej byť. Krv Pána je za nás preliata, ale na nás aj
vyliata. Sme ňou totiž duchovným spôsobom pokropení.
Sv. Pavol hovorí, že sme sa priblížili ku Kristovi,
Prostredníkovi novej zmluvy a k pokropeniu krvou, ktorá
volá hlasnejšie ako Ábelova. Vo svätej omši nie sú krvou
pokropené naše telá, ale v každej sú pokropené naše duše!
Pri Kristovom umučení stekala jeho krv na ruky a šaty
jeho vrahov, na kamene a na zem. Pri svätej omši prelieva
tú istú krv, ale nie na zem ani na tela, ale priamo na duše,
čo nám prospieva omnoho viac. Tí, ktorí boli pri Kristovej
smrti - jeho kati, Židia - mali zmáčané Kristovou Krvou
svoje šaty, ruky i tváre - ale nič im to nepomohlo, ibaže ich
to ešte viac zatvrdilo v hriechu. Keby bol Spasiteľ pokropil
ich duše, iste by sa boli obrátili. Tak ani nám by neprispelo,
keby sme boli kropení telesne, ale prospieva nám
pokropenie duše. Svätá Magdaléna de Pazzi hovorí: Keď
prijme duša Krv Pána, získava takú dôstojnosť, akoby bola
odetá v drahocennom rúchu. Často preto utekaj na svätú
omšu, aby tvoja duša bola pokropená Kristovou Krvou
a získala drahocenný šat, ktorým by sa mohla pred
všetkými svätými a anjelmi skvieť po celú večnosť.
Božská Krv, ktorá sa za nás vylieva, volá za nás k Bohu
a vyprosuje nám zľutovanie. Toto volanie je pre hriešnikov

veľmi užitočné, pretože zadržiava Božiu spravodlivosť.
Sväté Písmo o niektorých ťažkých hriechoch výslovne
tvrdí, že volajú k Bohu do neba. Medzi tieto ťažké hriechy
patrí úmyselná vražda, hriech sodomský (hriechy nečistoty,
smilstva, zvrátenej sexuality), utláčanie vdov a sirôt
a nevyplatená mzda. Toto sú veľmi ťažké hriechy, ktoré
vystupujú ako krik bez ustania k Bohu a volajú o jeho
spravodlivý hnev proti hriešnemu ľudstvu. Ak je krik
hriechov taký mocný, že preráža nebesia, o čo viac
zaznieva hlas nevinne preliatej Krvi Krista. Musí to byť
hlas omnoho mocnejší, lebo preráža nebesia a preniká
Otcovské Srdce Boha. Táto Krv vytláča zo Srdca Boha
hnev na hriešne ľudstvo. Svätý Pavol hovorí, že nie Krv
samotná volá, ale že práve vyliatie a pokropenie Krvou
volá do nebies. Kým bola Krv v Kristovom tele, mlčala,
keď sa však pri jeho bolestnom umučení začala vylievať
z tela, začala kričať hlasom všemohúcim a to nie o pomstu,
ale o zľutovanie pre hriešnikov. Krv Pána Ježiša bola
s násilím, posmechom, s ukrutnosťou zneuctená, zlorečená!
Toto všetko znášala s trpezlivosťou, aby hriešnici mohli
byť ňou očistení. Kto jej dá náhradu za toľké zneuctenie?
Ak by všetkých, ktorí ju zhanobili prekliala a oni by
skončili v pekle, akú náhradu za toľké utrpenie by získala.
Ak však hriešnici budú ňou spasení, budú ju večne velebiť
v nebi. Preto Kristova Krv volá nie o pomstu, ale
o zľutovanie: „Ó, Bože milosrdný, pre mňa daj hriešnikom
milosť na pokánie a polepšenie života, spravodlivým
rozmnož milosti, aby v dobrom vytrvali až do smrti.“ Ak
takto volá Krv Pána, akoby bolo možné, aby Boh Otec
nevyslyšal takéto volanie. Veď Boh je vždy viac naklonený
k zľutovaniu ako k pomste. Tá istá Krv Pána volá za nás
pri každej svätej omši, nie pri jednej, ale pri všetkých,
ktoré sa každý deň slúžia všade na svete. A tá vyliata Krv
nevolá do neba sama, ale s ňou kričia všetky jeho rany,
jeho Srdce, ktoré sa v prosbách za nás toľkokrát pohlo,
jeho ústa, ktoré nespočetné modlitby a vzdychy za nás
k Otcovi vyslali a kričí aj jeho duša. Bolo by vari možné,
aby päťnásobné volanie - Krvi, Srdca, úst, rán a duše Krista
nemohlo preniknúť a obmäkčiť Srdce Boha Otca? Aj keby
sa Boh Otec rozhodol, že nebude šetriť hriešnikov, Božská
moc Kristovej Krvi má takú moc, že jej ustupuje všetko na
zemi i na nebi a že Božia spravodlivosť jej neodoprie
žiadne prosby.
(prevzaté, skrátené a upravené z knihy Martina z Kochemu,
2013)
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Bohoslužby
02.03. – 08.03. 2015

V štvrtok vyložená Sviatosť Oltárna k poklone od 17.00 do
17.50.
V piatok budú mať pobožnosť Krížovej cesty otcovia rodín.

kňaza
Snúbenci, ktorí chcú uzavrieť manželstvo do konca mesiaca
august, nech sa prídu zapísať v termíne do 07. 03. 2015,
okrem nedele.

kňaza

kňaza

Prvý piatok v mesiaci február:
Sviatosť zmierenia:
V štvrtok DD od 9.30
V stredu deti od 15.00 do 16.00
V štvrtok, piatok od 17.00 do 18.00
Návšteva chorých v piatok od 8.00

kňaza o 700
kňaza o 830

Modlitba sv. ruženca na prvú sobotu v mesiaci: 1. Sv.
Dominika, kňaza a zakl. rehole 2. Sv. Dona Bosca 3. Sv.
Floriána 4. Sv. Františka a Hyacinty 5. Sv. Gorazda
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Oznamujeme

Martina a Máriu Florekových 658
kňaza
kňaza
kňaza
kňaza

V nedeľu 08. 03. 2015 po tretej sv. omši stretnutie rodičov
prvoprijímajúcich detí. Prosíme doniesť krstné sviece
označené menom dieťaťa.
Pôstna súťaž: každý hriech spôsobil Pánu Ježišovi bolesť, ale
každé dobro mu ju zmiernilo. Vzadu sú nastrihané papieriky.
Ak urobíš niečo, čím si mu ju zmiernil, napíš čím, podpíš sa
a papierik vhoď do košíka pred obetným stolom.
Príprava pre prvoprijímajúce deti: Od 01. 03. 2015 je to
niekoľko týždňov do Prvého sv. prijímania, kedy Pán Ježiš
zmení vaše srdcia. Preto budeme svoje srdcia čo najlepšie
pripravovať. Každý týždeň dostanete úlohu, ktorú keď splníte,
môžete si vyfarbiť jedno políčko v obrázku, ktorý dostanete.
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1400
1800

Štvrtok po 2. pôstnej nedeli

630
1800

Pi

Piatok po 2. pôstnej nedeli
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