22. marca 2015

FARNÍK
Boh nariadil v Starom zákone nielen obetu zápalnú,
ktorou sa uznávala Božia zvrchovaná moc, ale
i obetu pokojnú, ktorou si mohli vyprosovať
potrebné časné statky i ochranu. Keďže Boh dal
Židom tak silnú prosebnú obeť, čím skôr ustanovil
obeť pre nový vyvolený národ Nového zákona - pre
kresťanov, ktorou by si mohli duchovné i telesné
potreby vyprosovať a zlo od seba odvracať. Ak bol
v Starom zákonne zabitý baránok, ktorý vymohol
toľko milostí, čím väčšiu moc musí mať nevinný
Baránok Boží, keď je obetovaný na oltári a s celým
pokladom svojich zásluh obetovaný Bohu Otcovi.
V Starom zákone nebolo dovolené, aby bola krvavá
obeť obetovaná na rôzne úmysly, ale slúžila len
jedinému účelu. Nebolo možné obetovať tú istú
obeť na rôzne dva úmysly. No úplne inak je to
v Cirkvi, ktorá má jedinú obeť a tú môže obetovať
na rozličné úmysly. Jednou svätou omšou si
môžeme vyprosiť mnoho vecí od Boha pre seba
i pre iných. Keďže cena tejto obeti je nesmierna,
dôstojnosť Ježiša Krista je neskonalá, takže žiadna
milosť, žiadna vec nie je taká veľká, žeby nemohla
byť touto obetou vyprosená. Dôvodom je práve
vznešená dôstojnosť Ježiša Krista. Obetovaním
svätej omše dávame Bohu viac ako akoukoľvek
inou modlitbou. Keď Boh počul kričať krv Ábela,
prečo by nevyslyšal ešte skôr volanie Kristovej
Krvi, ktorá volá za nás. Pán Ježiš predsa povedal,
že ak budeme o niečo prosiť Otca v jeho mene, dá
nám to. Kedy môžeme Boha prosiť niečo v mene
Ježiša Krista - ak nie práve vo svätej omši! Môžete

sa opýtať, prečo Boh nevyslyší vždy tých, ktorí mu
obetujú túto obeť, ktorá je taká vzácna a pôsobivá.
Boh môže a dokáže vypočuť naše prosby, ale nie je
nútený, aby nám urobil po vôli. Vyslyšanie našej
prosby iste nebude, ak naša vôľa vo veci za ktorú
prosíme, nie je v súlade s Božou vôľou, čo my
niekedy naozaj vedieť nemôžeme. Ale predsa obeť
svätej omše nezostáva bez účinku - aj keď Boh
niektoré prosby pri nej odopiera vyslyšať. Ak nám
aj nechce dať niektoré veci, o ktoré prosíme, dáva
nám isto iné, ktoré sú nám užitočnejšie k spáse. A
keby nám tieto veci neudelil hneď, môže nám ich
udeliť neskôr, keď On sám rozhodne. Niektoré
milosti, o ktoré prosíme, sú také veľké, že nám ich
Boh neudelí hneď, keď sme prítomní raz na svätej
omši, vyžaduje, aby sme viackrát za ne prosili, boli
vrúcnejší, zbožnejší a vytrvalejší. Svätá Gertrúda
sa raz pýtala Pána Ježiša, prečo sa jej modlitby tak
často míňajú účinku. Pán Ježiš jej odpovedal: Ak ja,
Múdrosť, niekedy nevypočúvam tvoje modlitby
podľa tvojho priania, stáva sa tak preto, aby som Ti
dal veci užitočnejšie, pretože ty, vo svojej ľudskej
slabosti nevieš vždy rozoznať čo Ti prospieva.
Inokedy sa zase Getrúda pýtala, načo sa toľko
modlí za svojich priateľov, keď na nich nevidí
žiadnu zmenu, obrátenie. Pán Ježiš jej odpovedal:
Nečuduj sa tomu, že svojimi telesnými očami
nevidíš ovocie svojej modlitby, ktoré ja
rozdeľujem. Hovorím ti, čím častejšie sa za niekoho
modlíš, tým blaženejší bude, pretože žiadna verná
modlitba nezostane bez ovocia - aj keď ľuďom
zostáva spôsob, akým sa ovocie rozdeľuje, tajný.
Ak teda žiadna verná modlitba nezostáva bez
ovocia, čím menej zostane bez ovocia svätá omša,
ktorá je najlepšia modlitba na svete. Vernou
modlitbou nazývame takú, v ktorej sa modlíme
s dôverou v Boha a s dokonalou horlivosťou. Kto sa
modlí bez dôvery v Boha, dokáže svojou modlitbou
málo alebo vôbec nič. Skladajme teda veľkú dôveru
do svätej omše! Svätý Pavol nám vo svojom liste
hovorí, aby sme s dôverou pristupovali k trónu

milosti, aby sme dostali milosrdenstvo a našli
milosť a pomoc v pravom čase.(Porov. Hebr 4,16)
Tým trónom milosti je oltár a na ňom Baránok
Boží, ktorý je usmrtený, vydáva život na ten
úmysel, aby nám vyprosil milosť a zľutovanie.
K tomuto trónu milosti máme pristupovať
každodenne – ale musíme tam pristupovať
s dôverou, nábožnosťou a úctivosťou. Je to totiž
trón zľutovania a nie spravodlivosti, trón milostinie pomsty, trón, kde nachádzame pomoc a nie
zavrhnutie. Môžeme pripojiť aj túto modlitbu: Ó,
Otče milosrdenstva, pri tejto svätej omši
pristupujem s dôverou k trónu milosti, aby som si
od Teba vyprosil odpustenie svojich hriechov
a pomoc vo svojich potrebách. Skladám svoju
najvyššiu dôveru do presvätej obete svätej omše
a pevne dúfam, že skrze ňu dosiahnem od Teba
všetko, pretože dôstojnosť Toho, ktorý túto obeť
prináša, totiž Ježiša Krista, tvojho Syna, je
neskonalá. Dar, ktorý sa Ti pri nej obetuje, má
nekonečnú cenu a neopísateľná je i moc tejto
presvätej obeti. Táto trojitá nekonečnosť pri tejto
obeti priam volá, aby si mi udelil požadované
dobrodenia - ak neprotirečia Tvojej úcte a mojej
spáse. Preto ťa prosím s najväčšou dôverou, pre
nekonečne zaľúbenie, ktoré máš vo svätej omši, ráč
mi pre svoju väčšiu česť udeliť potrebné milosti,
rozmnož moju dôveru k obeti svätej omše, udeľ mne
i všetkým, za ktorých sa modlím všetko, čo
potrebujeme k spáse a milostivo odvráť od nás
všetko, čo by nášmu telu, ale hlavne našej duši
mohlo spôsobiť záhubu. Amen.
(prevzaté, skrátené a upravené z knihy Martina z Kochemu,
2013)
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Edvarda 750
Štefana Chromuľáka a účastníkov
pohrebu
rodičov Stanislava a Justínu a za zdravie
pre rodinu 225
Na úmysel 421
otca Eliáša Dibdiaka a brata Ľubomíra
Úmysel celebranta
Úmysly celebranta
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večer
rodičov Emila a Štefániu
Vavriňákových a za žijúcich Milana
a Jozefínu Durčákových
rodičov Bystričanových a Pidičákových
a za duše v očistci 1019
Poďakovanie za 75 rokov života Viktora
Bystričana a manželku Máriu 8
Jozefa Durčáka a

Bohoslužby
23.03. – 29.03. 2015

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

V stredu 25. 03. 2015 bude pobožnosť Krížovej cesty
o 17.30 za deti, ktoré sa počali, ale nebolo im dovolené
narodiť sa. Za zavraždené nenarodené deti.
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Pondelok po 5. pôstnej nedeli

630
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U

Utorok po 5. pôstnej nedeli
Večerná sv. omša vigílna
z nasledujúcej slávnosti

630
1800

Spoločenstvo Modlitby Matiek Vás pozýva na
Modlitbové Trojdnie: v piatok 27. 03. po večernej sv.
omši, v sobotu 28. 03. po rannej sv. omši, v nedeľu 29.
03. po pobožnosti Krížovej cesty.
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ZVESTOVANIE PÁNA,
slávnosť

1400
1800

V noci z 28. na 29. marca sa mení čas. Posúvame čas
o hodinu dopredu.

Š

Štvrtok po 5. pôstnej nedeli

630
1800
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Piatok po 5. pôstnej nedeli

630
1800

So

Sobota po 5. pôstnej nedeli

700

KVETNÁ NEDEĽA – NEDEĽA
UTRPENIA PÁNA

700
830
1030

V piatok 27. 03. 2015 budú mať pobožnosť Krížovej
cesty miništranti. V nedeľu 29. 03. 2015 začína
pobožnosť Krížovej cesty v kostole o 15.00 a pokračuje
zároveň v kostole ( pre tých, ktorí majú zdravotný
problém výstupu ) a zároveň na modlitbovom kopci
Modlovke.

Kvetnou nedeľou sa začína Veľký týždeň.
Úloha pre prvoprijímajúce deti na tento týždeň: Každý
deň modlitba ruženca Božieho milosrdenstva s celou
rodinou za svätosť kňazov a na úmysly miestnych,
farských kňazov. Sú to dôležité úmysly, ide o spásu!!!
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