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FARNÍK
Veľkosť, všemohúcnosť Boha nemôže pochopiť
žiadny človek a žiadny anjel vypovedať. Jeho bytosť
je nekonečná, jeho svätosť nepreskúmateľná, sláva
neoceniteľná, bohatstvo nevyčerpateľné. Je to Boh
všetkej dokonalosti. Aj keď ho anjeli a svätí
nadovšetko milujú, predsa sa chvejú pred jeho
velebnosťou a klaňajú sa jej v najhlbšej pokore. Zo
všetkých síl chvália, velebia jeho dokonalosť
a nemôžu sa chválami nasýtiť. Bohu tieto chvály
právom patria ako zvrchovanému Pánovi.
Od
večnosti, ešte predtým, ako bolo čokoľvek stvorené,
tri Božské osoby si prejavovali chválu navzájom. Tak
to Pán Ježiš zjavil svätej Mechtilde, keď jej povedal:
„Ak ma chceš chváliť, veleb ma v spojení s tou
veľkou oslavou, ktorú mi vzdávali od večnosti Boh
Otec vo svojej všemohúcnosti a Duch Svätý vo svojej
dobrotivosti. Chváľ ma v spojení s najvyššou oslavou,
ktorou som ja vo svojej múdrosti velebil Otca i Ducha
Svätého a s ktorou duch Svätý vyvyšoval mňa i môjho
Otca od večnosti.“ Zo svojej veľkej dobrotivosti
stvoril Boh Otec nebo i zem, anjelov, ľudí, živé
i neživé tvory, aby bol chválený a uctievaný od
všetkých podľa ich dôstojnosti a možnosti. Všetko,
čo bolo stvorené slúži Bohu Stvoriteľovi na chválu
a poctu, pretože len vďaka nemu vznikli a ak Boha
chvália istým spôsobom všetky tvory - o čo viac sme
k tomu povolaní my, ktorí sme boli obdarení
rozumom. Toto povolanie človeka k chvále Božej
pochopil aj kráľ Dávid, ktorý sa sám modlil a spieval
vznešené žalmy na Božiu velebu. Kráľa Dávida
s horlivosťou nasledovali aj traja mládenci v ohnivej
peci. Ak židovský ľud s takou horlivosťou chválil

Boha, čím viac sme k tomu zaviazaní my, kresťania,
keď nás sám Boh krstom prijal doslova za svoje deti!
Chváliť a velebiť Boha to je naša najvyššia
povinnosť, ktorá nás viaže tak, že ak ju neplníme,
prehrešujeme sa proti Bohu. To pociťovali mnohí
králi, cisári keď budovali nádherné chrámy, kláštory,
aby v nich vo dne i v noci bol Boh chválený. Preto aj
Katolícka Cirkev nariadila, aby každý duchovný, ako
náhle je vysvätený už na diakona - sa až do smrti
každodenne modlil predpísanú liturgiu hodín, ktorou
bude chváliť Boha - a bol k tomu zaviazaný pod
ťažkým hriechom. Túto povinnosť tiež takmer
všetky rehoľníčky. Vo Svätom Písme čítame:
Dobrorečte Pánovi, vyvyšujte ho,.... Kto však môže
toto konať, keď jeho velebnosť je taká veľká?
Najdokonalejším prostriedkom Božej chvály sa
nazýva svätá omša. Keď totiž Pán Ježiš videl, že ľudia
vo svojej slabosti nemôžu Boha dostatočne velebiť,
ustanovil pri Poslednej večeri obeť chvály - ktorá
býva každodenne svätou Cirkvou prinášaná
Najvyššiemu Bohu. Sme preto Pánu Ježišovi
zaviazaní, že nám vo svätej omši dal chválospev,
ktorým môžeme všetky nedostatky našej chvály
nahradiť a tak dať Bohu dôstojnú obetu chvály.
Nábožná účasť na svätej omši je najlepší prostriedok
k Božej chvále.
Istá zbožná panna veľmi túžila po tom, aby mohla
Boha dokonale chváliť - Ó, keby som mala všetkých
ľudí vo svojej moci, aby so mnou chválili Boha.
Kiežby som mohla vytvoriť nové nebo a naplniť ho
serafínmi, ktorí by chválili Boha. Keby som všetky
tvory i tie nerozumné mohla obdariť rozumom
a citom, aby so mnou Boha neustále chválili.. kiežby
som mala toľko telesných i duševných síl, aby som sa
Ti mohla, Bože, viac klaňať, chváliť ťa, uctievať
a velebiť ťa. Keď takto uvažovala, počula hlas: Vedz,
dcéra moja, že jediná svätá omša vzdáva mi takú
chválu, akú mi žiadaš dať, ale i nepomerne väčšiu,
ako si Ty môžeš žiadať. Preto buď nábožne prítomná
na svätej omši a obetuj mi chválu, ktorá sa mi pri nej
dostáva a budeš ma dostatočne chváliť a uspokojíš sa
aj Ty sama.

Okrem vzdávania chvály svätou omšou Bohu
Otcovi, je tu aj jej ďalšia výnimočná vlastnosť. Zo
štedrej Bože ruky nám každodenné plynie toľko
dobra, že ho nemôžeme ani spočítať- tým menej
odplatiť. Boh nás stvoril, daroval nám zmysly,
zdravie, urobil našu dušu na Jeho obraz, Duch Svätý
krstom našu dušu očistil, vyzdobil cnosťami. Každý
dostal od Boha svojho strážneho anjela. Stará sa
o nás, vo sviatosti pokánia nám odpúšťa hriechy, dáva
nám svoje Telo a predrahú Krv, s trpezlivosťou znáša
všetko zlé, čo mu spôsobujeme, zhovievavo čaká na
naše
obrátenie, dáva nám dobré vnuknutia,
predchádza nás svojou milosťou. Boh nás počuje,
vypočúva naše prosby, ochraňuje nás od Zlého, teší
nás v súženiach, posilňuje v pokušeniach, prijíma
naše dobré skutky. Toto a mnoho iného nám
preukazuje Boh. Zbožný Osorius hovorí: Ak si od
niekoho prijal mnoho dobrého, si povinný odplatiť sa
mu za to, ak nechceš zostať dlžníkom. A keď sme my
od Boha toľko prijali, mali by sme to splatiť! Preto je
tu ustanovená božská obeť - aby sme neboli nevďační.
Teda - keby sme nemali obeť svätej omše, nemali by
sme na svete nič, čím by sme mohli získané
dobrodenia odplatiť. Prečo je to tak? Pretože to, čo je
nekonečné sa nedá odplatiť konečným. Preto
vďakyvzdávanie všetkých tvorov nebeských i
pozemských je len konečné, teda obmedzené. Ale
vďakyvzdávanie Syna Božieho, ktoré On dáva
Otcovi pri svätej omši je nekonečné a má
neobmedzenú cenu. Preto sa Bohu nekonečne viac
páči. A Pán Ježiš sa pri našej nábožnej účasti na svätej
omši dáva aj nám, dáva nám toto dokonalé
vďakyvzdávanie - akoby bolo naše a my ho môžeme
odovzdať Nebeskému Otcovi. To ja ďalší poklad
svätej omše a ďalší vznešený dôvod, prečo má byť
svätá omša pre nás zo všetkých činností a všetkých
modlitieb najmilšia a najprednejšia.
(prevzaté, skrátené a upravené z knihy Martina z Kochemu,
2013)
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Poďakovanie za 60 rokov života a BP pre
rodinu 225
manžela a rodičov a BP 1017
rodičov a brata 217

rodičov z rodín Michlíkovej a Ovšákovej,
za deti a vnúčatá
Úmysel celebranta
Ľudovíta Kovalčíka o 830
večer
Máriu Račákovú, Ľudovíta a za žijúcu
Jozefínu Serdelovú 332
mamu a

z rodiny 1064

Poďakovanie za 45 rokov života a za
zdravie a BP pre rodinu 536
Karola Bartoša a

Bohoslužby
16.03. – 22.03. 2015

V štvrtok vyložená Sviatosť Oltárna k poklone od
17.00 do 17.50.

Štefana 233

Za deti a vnúčatá,

Oznamujeme

Jozefa 641 593

V piatok 20. 03. 2015 budú mať pobožnosť
Krížovej cesty ženy a matky farnosti a v nedeľu 22.
03. 2015 muži a otcovia farnosti.
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.
V sobotu 21. 03. 2015 budú od 8.00 sobášne náuky
pre zapísaných snúbencov.
Sviatosť zmierenia k Veľkonočným sviatkom
v našej farnosti bude v nedeľu 22. 03. 2015 od
13.30 do 15.00.
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Pondelok po 4. pôstnej nedeli
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Utorok po 4. pôstnej nedeli
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Streda po 3. pôstnej nedeli
Večerná sv. omša vigílna
z nasledujúcej slávnosti
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SV. JOZEFA, ŽENÍCHA
PANNY MÁRIE, slávnosť
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Piatok po 4. pôstnej nedeli
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Sobota po 4. pôstnej nedeli
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PIATA POSTNA NEDEĽA
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Zapisovanie úmyslov na sv. omše na mesiac apríl
bude v nedeľu 22. 03. 2015.
Úloha pre prvoprijímajúce deti na tento týždeň:
Každý deň aspoň jeden skutok veľmi milý Pánu
Bohu. Aspoň matematicky znamená jeden a viac.
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