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FARNÍK
V Starom zákone boli známe štyri druhy obiet.
Zápalná obeta na uznanie najvyššej Božej velebnosti,
obeta chvály a vďakyvzdania za získané dobrodenia,
obeta pokojná a prosebná na vyprosenie dobrodení od
Boha a obeta zmierna a kajúca na odpustenie
hriechov. Od počiatku až do časov Pána Ježiša boli
uskutočnené nesčíselne obety, ktoré mali presný
predpis, kedy mali byť obetované a aké obetné zviera
sa malo obetovať. Tieto obety boli dosť nákladné,
namáhavé a aj nečisté. Preukazovala sa nimi Bohu len
nepatrná česť, no aj tak ich Sväté Písmo označuje za
ľúbezné Bohu - a to preto, že boli predobrazom
krvavej obeti jeho Syna Ježiša Krista. Spasiteľ nám
dal takú obeť, čo nič nestojí a je ľahko obetovaná, je
Bohu najpríjemnejšia, nebu najradostnejšia a očistcu
najutešenejšia. Keby niekto všetky krvavé obete,
ktoré od počiatku sveta až do časov Pána Ježiša
vlastnou rukou a za najvyššej nábožnosti vykonal
a teda všetky tie zvieratá sám obetoval, zabil, spálil iste by preukázal Bohu veľkú službu- no predsa by
táto jeho služba nemohla byť ani porovnaná s tou
službou Bohu, ktorá sa mu koná jediným obetovaním
svätej omše!!! Obeť svätej omše, ktorú Cirkev
obetuje Bohu je prirovnaná k zápalnej obete. Pri
starozákonnej zápalnej obete bolo totiž všetko mäso
strávené ohňom, aby bolo naznačené, že Bohu všetko
patrí a preto má byť všetko obetované na jeho česť.
Pri ostatných obetách to tak nebolo - spálená bola len
časť, zvyšok sa ponechal kňazovi a obetujúcemu. Tak
ako starozákonná zápalná obeť bola vyhradená iba
Bohu - tak je to aj so svätou omšou - ani ona nesmie
byť obetovaná žiadnemu tvorovi - žiadnemu svätému,

ani Matke Božej. Boh ju vyhradil výslovne pre seba!
Podobne o tom hovorí Tridentský koncil –Keď Cirkev
dá slúžiť svätú omšu na počesť a pamiatku svätých,
neznamená to, že sa táto omša slúži svätým, ale vždy
sa obetuje jedine Bohu samému, ktorý svätca
korunoval slávou. A ako sme už spomenuli - keďže
Bohu patrí všetko - pretože on je Tvorca a cieľ
všetkého, mohol by od nás žiadať všetko - tak ako
žiadal od Abraháma, aby mu obetoval svojho
jednorodeného syna Izáka - no neurobil to, uspokojil
sa s ochotnou poslušnosťou, ktorú videl u Abraháma.
Žiadal, aby mu boli všetci prvorodení obetovaní - no
uspokojil sa s tým, keď ich matky priniesli do chrámu
a vykúpili ich darom. No Kristus splatil
túto
povinnosť dať Bohu svoj život. Jeho život bol
dokonalý, šľachetnejší ako život všetkých ľudí, preto
bola jeho smrť v očiach Boha neskonale záslužnejšia,
milšia, ako by bola smrť všetkých ľudí. Svätá omša
je preto zo všetkých skutkov nábožnosti skutkom
najdokonalejším a najúčinnejším. Konáme pri nej
Bohu takú dôstojnú službu, že mu väčšiu a milšiu
nemôžeme preukázať. Svätou omšou dosvedčujeme,
že Božia velebnosť je taká veľká, že je hoden, aby bol
uctievaný takou obetou, v ktorej by mu neprinášali
životy teliat, krv kozlov, ale život najdrahocennejší
a Krv najsvätejšiu jeho Syna! Kto teda ľahkomyseľne
zanedbáva svätú omšu, utŕha Bohu úctu, ktorá mu
patrí a ktorú by mu skrze svätú omšu mohol
preukázať. Tejto najvyššej cti, ktorá sa Bohu dostáva
svätou omšou, nedostáva sa mu ani od ľudí, ani od
anjelov, iba od samotného Krista. Iba On totiž pozná
neskonalú veľkosť a nevýslovnú oslavu Božej
velebnosti a tiež iba On dokonale vie a pozná, aká
neskonalá česť Bohu náleží. Preto práve On môže
Božiu velebnosť náležite uctievať a On to aj robí pri
všetkých svätých omšiach a s takou úctivosťou, ako
Bohu náleží. A aj keď môžu anjeli, ale i ľudia mnoho
pre Božiu poctu konať, je všetko toto nič oproti pocte,
ktorú mu môže dať jeho milovaný Syn! Keby nám
Pán Ježiš nebol zanechal túto zápalnú obeť - teda
svätú omšu, boli by sme pred Bohom zostali po
všetky časy ako najväčší dlžníci a vo svojich dlhoch
by sme aj umierali. Nepreukázal nám teda Pán Ježiš

najvyššie dobrodenie, keď nám zanechal svätú
omšu??? Nie sme preto zvrchovanou mierou povinní,
aby sme mu s vrúcnym srdcom ďakovali a tento jeho
Dar využívali na splácanie svojho dlhu u Boha???
Vidíme ako Židia mnoho celopálnych obiet obetovali
všemohúcemu Bohu a ako im záležalo na tom, aby
Bohu vzdali úctu. My máme nepomerne
drahocennejšiu obeť, ako mali Židia. A hľa, tá nás ani
nič nestojí. Kristus nám ju dobrovoľne dal, aby sme ju
my mohli obetovať naspäť Najsvätejšej Trojici. Mali
by sme tento Kristov drahocenný dar prijať a priniesť
svojmu Bohu ako obeť. Preto si zariaďme svoje časné
záležitosti tak, aby sme mohli veľmi často - pokiaľ
možno každodenne - prísť na svätú omšu a môžeme
pripojiť aj túto modlitbu:

Nebeský Otče, Tvoj jednorodený Syn je tu prítomný
pod spôsobom chleba a vína a prináša sa Tebe za
obeť na Tvoju česť a slávu. A tohto svojho Syna,
ktorý sa mi dáva za vlastníctvo, prinášam Ti ja ako
zápalnú obeť, v ktorej máš zaľúbenie. Touto obetou
vyznávam, že Ty si najvyšším Pánom všetkých veci,
prvým počiatkom všetkého stvorenia, posledným
cieľom i koncom nebeskej blaženosti, Bohom
najvyššej velebnosti, ktorému jedinému takáto obeť
prináleží. Túto obeť prinášam Ti tiež ako dôkaz
mojej najhlbšej poníženosti, ako aj na uznanie
nespočetných dobrodení, ktoré si mi ráčil
preukázať. Pre silu, ktorú má táto obeť Ťa prosím,
aby si vzal moju dušu i telo pod svoju Otcovskú
ochranu a chránil ma od všetkého Zlého. Amen.
(prevzaté, skrátené a upravené z knihy Martina z Kochemu,
2013)
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kňaza
Za zdravie a BP pre rodinu 557
Poďakovanie za 40 rokov života a za zdravie
Anny 389
rodičov, syna a za BP 895
Bohuša a účastníkov pohrebu
Úmysel celebranta
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Úmysly celebranta
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kňaza
Emíliu Ovšákovú a účastníkov pohrebu
z rodiny Kuchťákovej a Franekovej
Máriu Ovšákovú a účastníkov pohrebu
795

Oznamujeme

Bohoslužby
09.03. – 15.03. 2015

Vo štvrtok vyložená Sviatosť Oltárna k poklone od
17.00 do 17.50.
V piatok bude mať pobožnosť Krížovej cesty
ERKO.
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.
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Pondelok po 3. pôstnej nedeli

630
1800

U

Utorok po 3. pôstnej nedeli
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Streda po 3. pôstnej nedeli
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Štvrtok po 3. pôstnej nedeli
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Piatok po 3. pôstnej nedeli
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Sobota po 3. pôstnej nedeli

700

ŠTVRTÁ POSTNA NEDEĽA

700
830
1030

Úloha pre prvoprijímajúce deti na tento týždeň:
Zodpovedne sa pripravovať do školy.
Š
Pozývame ťa na kurz Jozue, na ktorom ti Boh chce
cez Božie slovo ukázať, ako môžeš riešiť svoje
životné problémy. Kurz sa uskutoční dňa 13.- 15.
marca 2015 v budove Základnej školy. Prihlásiť sa
môžete u p. Marty Kocúrovej alebo na tel. čísle
0908 922 312.

Antona a Kristínu Durčákových 15

So
Rímskokatolícky farský úrad Novoť

N
tel.: 043 5590 230; 0911 590 230
e-mail: farnost@novot.sk
č. ú.: 0054179595/0900

N
3
. . 2014 .0 0 do 18 .00 v KD

