29. marca 2015

FARNÍK
Vrcholiace pôstne obdobie nás pobáda k horlivejšiemu
duchovnému životu. Jedným z mnohých nábožných
prostriedkov, ktorými človek rastie v dokonalosti
kresťanského života je aj nábožné rozjímanie
o Kristovom umučení. Sv. Augustín v istej reči hovorí:
"Nič nie je pre nás tak spasiteľné ako každý deň
rozmýšľať o tom, koľko za nás trpel Boh a človek.“ A
sv. Bernard hovorí: "Čo tak pomáha zahojiť rany
svedomia a očistiť myseľ, ako usilovné rozmýšľanie o
ranách Kristových?“ Svätí hovoria, že proti všetkým
pokušeniam a najmä proti neslušným, najlepší liek je
rozmýšľať o umučení Kristovom a skryť sa do jeho rán.
Na všetko nájdeme liek a pomoc v umučení Kristovom.
Vieme, že svätí a sluhovia Boží stále sa v tom cvičili a
takto dosiahli veľkú svätosť a dokonalosť.
Keby v tomto cvičení nič iného nebolo, iba to, že sa
rozpamätáme na Pána Boha a na jeho dary, ktoré sme
obsiahli, už preto by malo veľkú cenu pred Pánom.
Láska totiž je rada, túži po tom a vysoko si to váži, keď
milovaná osoba na ňu pamätá, veľa na ňu myslí i na
dobrodenia, ktoré od nej dostala; a často hovorieva o
týchto veciach. Pri rozmýšľaní o umučení Kristovom
podľa spoločného učenia učiteľov duchovného života
práve tak treba postupovať ako pri modlitbe. Netreba len
rozoberať udalosť, hlavnou vecou má byť pohnúť vôľu
citmi a túžbami, ktoré sa najprv vzbudia v srdci, keď
však príde čas, prejdú v skutočnosť. Nato nám treba
najviac dbať pri modlitbe a v tom najdlhšie ostať.
Kto hľadá vodu alebo nejaký poklad, prestane kopať
keď nájde čo hľadal. Podobne keď si rozmýšľaním
našiel zlato a poklad pravdy a city, ktoré si hľadal, keď
si prišiel na živú vodu, po ktorej ti duša túžila a smäd
trpela, netreba ti ďalej kopať rozumom, ale treba ostať v
týchto citoch a túžbach vôle, dokiaľ sa nenapiješ tejto

vody, neuhasíš smäd. To je cieľ a ovocie modlitby, to
nám treba mať na mysli pri všetkých rozjímaniach. Tak
isto treba postupovať pri rozjímaní o umučení
Kristovom. Spomenieme teda city, ktoré nám treba
čerpať z tohto rozjímania a v ktorých máme dlho zostať.
Prvý cit je zľutovanie. Toto zľutovanie pomôžeme
vzbudiť v sebe, keď budeme rozmýšľať, aké bolesti a
muky to boli, ktoré Kristus Pán trpel. Okrem vonkajších
bolestí, ktoré trápili telo a spolu i dušu, mal Kristus Pán
ešte iné vnútorné bolesti, ktoré mu bezprostredne dušu
mučili. Tieto boli oveľa väčšie, ako iné. Od chvíle
svojho počatia až po smrť ustavične mal pred sebou
všetky hriechy, ktoré sa stali na zemi a stanú sa, dokedy
bude svet existovať. Pretože na jednej strane miloval
veľmi Boha a videl, ako ho urážajú, na druhej strane zas
miloval aj duše a badal, ako im hriechy slúžia na škodu
a na záhubu; videl, že hoci bude trpieť a umrie, ohromne
veľa duší nebude chcieť mať z toho úžitok, ale radšej si
zvolia smrť ako život, to bolo pre neho obojstranným
mečom: urážanie Boha
a zatratenie duší. Preto
nevládzeme ani vyjadriť, ani si pomyslieť, aké bolesti
mala jeho najsvätejšia duša. Druhý cit je ľútosť nad
vlastnými hriechmi. Sv. Ján z Damasku hovorí, že čo
by Boh všetkých ľudí, čo kedysi žili na svete a budú ešte
žiť, do pekla poslal pre hriech, nebola by tak vyrovnaná
Božská spravodlivosť, ako tým, že sa Boh stal človekom
a umrel. Celé peklo s večnými mukami nenahradí život
a smrť Kristovu. On úplne zadosťučinil spravodlivosti,
ba ešte viac urobil. Podľa toho najhlavnejší úžitok, ktorý
nám treba čerpať z rozjímania o umučení, má byť
oplakávanie a nenávidenie hriechov, za ktoré Kristus
Pán toľko musel trpieť. Tretí cit je láska Božia. Nič nás
tak nepohne milovať, ako keď vidíme, že nás druhý
miluje. Keď duša dlho a pobožne bude rozmýšľať o
láske Kristovej, ktorá sa tu javí, zahorí láskou k tomu,
ktorý ju tak veľmi miloval. Ukážme mu aj my svoju
lásku tým, že túžime po tom, aby si nás druhí nevážili,
za nič nás nemali, že sa tešíme, keď sa prihodí nejaká
príležitosť uponížiť a umŕtvovať sa. Štvrtý cit je
vďačnosť. Láska Božia bola ku každému z nás tak
veľká, že každý môže mať pocit, ako keby iba jeho
miloval. Kristus Pán nás tak miloval, že bol pripravený
zo svojej strany za každého tak trpieť a všetko urobiť, čo
bolo treba, ako za všetkých trpel a umrel. Keď takto
budeme rozmýšľať o dobrodeniach a o láske, z ktorej

pochádzali, povzbudíme sa k veľkej povďačnosti a láske
voči tomu, ktorý nás vždycky večnou láskou miloval.
Piaty cit je obdiv. Obdivujeme to, že Boh, ktorý
nemôže trpieť a umrieť, trpel a umrel. Obdivujeme, že
trpel za tých istých, čo ho dali na smrť, čo boli nehodní
všetkého dobrého. Obdivujeme, že trpel muky, aké nikto
na svete netrpel. Obdivujeme nekonečnú lásku a dobrotu
Pána Boha, jeho hlbokú múdrosť a múdre rozhodnutie,
ktorá vymyslela taký zodpovedajúci prostriedok ako
spasiť človeka, že sa vyplnilo i milosrdenstvo i
spravodlivosť.
Šiesty
cit
je
nádej.
Duša uvažuje koľko urobil pre ňu Boh, bez toho, aby si
to zaslúžila. Od takejto dobroty a milosrdenstva je nádej,
že dostanem všetko, čo je potrebné k spáse. "Ten, ktorý
ani svojho vlastného Syna neušetril, ale vydal ho za nás
za všetkých: akože by nám s ním nedal i všetko?" pýta
sa sv. Pavol. To urobil Boh, keď sme boli jeho
nepriatelia, čo urobí teraz, keď sme sa stali jeho
priateľmi? ... Keď nás vtedy miloval, keď sme boli
hriechmi zašpinení, ako nás bude milovať teraz, keď
sme jeho predrahou krvou očistení a umytí? Siedmy cit
je túžba nasledovať Krista. Podľa svätých Syn Boží
pre dve hlavné príčiny prišiel na svet. Prvá a hlavná bola
vykúpiť človeka svojou smrťou a umučením. Druhá bola
dať ľuďom dokonalý príklad všetkých cností a
povzbudiť ich, aby ho v nich nasledovali. ... Hoci celý
život Kristov bol dokonalý príklad a vzor cností, predsa
v umučení zdá sa, ako keby bol chcel všetko zopakovať,
čo nás celý život slovom a príkladom učil, lebo tu sa
všetky cnosti v najjasnejšom svetle ukazujú: poníženosť,
trpezlivosť, poslušnosť, láska, tichosť, čistota, chudoba.
Túžba
nasledovať
Pána
je
najvážnejšia
a
najpotrebnejšia, lebo v nej je láska k Bohu a všetky iné
cnosti. Túžba nasledovania je súhrnom všetkých
ostatných svätých túžob, z ktorých pozostáva kresťanský
život a jeho dokonalosť.

(*prevzaté, krátené a upravené z diela
Rodrigueza: Kresťanská dokonalosť.)
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Bohoslužby

Kvetnou nedeľou sa začína Veľký týždeň. Tento deň je
zároveň aj 30. medzinárodným dňom mládeže.
Prvý piatok v mesiaci apríl:
Sviatosť zmierenia:
Pred sv. omšami
V stredu od 15.00 do 16.00
Návšteva chorých v pondelok od 8.00

30.03. – 05.04. 2015
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TÝŽDŇA

630
1800

U

UTOROK VEĽKÉHO
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STREDA VEĽKÉHO
TÝŽDŇA
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ŠTVRTOK VEĽKÉHO TÝŽDŇA
ZELENÝ ŠTVRTOK PÁNOVEJ
VEČERE

1800

Antona a Julianu Fafalákových 658

Š
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Oznamujeme

Za zdravie BP pre deti a vnúčatá 289
rodičov a na poďakovanie a BP pre
rodinu 856

Úplné odpustky vo Veľkonočnom Trojdní za
zvyčajných podmienok ( sv. spoveď, sv. prijímanie
a modlitba na úmysel Sv. Otca – a vylúčenie akejkoľvek
pripútanosti aj k ľahkému hriechu ) možno získať:
1. Pri verejnej adorácii Najsvätejšej Sviatosti na
Zelený štvrtok recitovaním alebo spevom
Tantum ergo.
2. Za nábožnú účasť na poklone kríža pri
liturgickom slávení na Veľký piatok.
3. Za obnovu krstných sľubov pri slávení
Veľkonočnej vigílie.
Na Zelený štvrtok kostol otvorený do polnoci pre
možnosť bdieť s Pánom Ježišom v Getsemanskej
záhrade.
Na Veľký piatok vyložená Sviatosť Oltárna a kríž k
poklone v Božom hrobe do 21.00.
Na Bielu sobotu vyloženie Sviatosti Oltárnej a kríža k
poklone do Božieho hrobu od 9.30 do 19.30.
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Jána a Helenu Pidíkových
Nácviky miništrantov budú ohlásené v sakristii.
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Úmysel celebranta
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Úmysel celebranta

Úloha pre prvoprijímajúce deti na tento týždeň:
Naučiť sa na celý život každý deň pri pohľade na kríž
s ukrižovaným Pánom Ježišom poďakovať mu za to, že
zomrel za moje hriechy a miesto mňa.
Rímskokatolícky farský úrad Novoť
tel.: 043 5590 230; 0911 590 230
e-mail: farnost@novot.sk
č. ú.: 0054179595/0900
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VEĽKÝ PIATOK
SLÁVENIE UTRPENIA A SMRTI
PÁNA

BIELA SOBOTA
VIGÍLNE SLÁVENIE PÁNOVHO
ZMŔTVYCHVSTANIA
VEĽKONOČNÁ NEDEĽA
PÁNOVHO
ZMŔTVYCHVSTANIA

1500

1930
700
830
1030

