5. apríla 2015

FARNÍK
Skazená ľudská prirodzenosť, ktorá nás často
privádza k pádu do hriechu, vyžaduje priniesť Bohu
obeť zmierenia. To nám hovorí sám rozum, ale
i praotcovia i Sväté Písmo - človek, ktorý spoznal
svoj hriech, nech koná pokánie za hriech.....
Ak Starý zákon, ktorý je len tieňom Nového zákona,
mal zmiernu obeť, o čo viac musí mať zmiernu obeť
Cirkev, keď kresťanstvo stojí vyššie nad židovstvom.
Touto kresťanskou zmiernou obetou za hriech je svätá
omša, ktorá sprítomňuje Kristovu krvavú obeť na
kríži, vykonanú za nás na odpustenie hriechov! Pán
Ježiš ju ustanovil, aby jeho svätá Cirkev mala božskú
obeť na odpustenie každodenných hriechov.
V samotnej svätej omši sa niekoľkokrát zdôrazňuje,
že táto obeť je zmiernou obetou - v tradičnom ríte je
to omnoho viac, ako v dnešnom novom, ktorý vstúpil
do platnosti po Druhom vatikánskom koncile. Ako
príklad – vyznanie hriechov na začiatku svätej omšetrojité Pane, zmiluj sa, trojité: Baránok Boží, ty
snímaš hriechy sveta, zmiluj sa nad nami a daruj nám
pokoj. Prosba o zmilovanie nad ľudom sa objavuje
tiež v mnohých modlitbách počas svätej omše, čo je
dôkazom toho, že táto obeť je naozaj obetou
zmiernou a že sa obetuje za odpustenie hriechov. My
ľudia sa dopúšťame mnohých hriechov, ktoré niekedy
v sebe ani nespoznávame, a predsa budeme z nich raz
musieť vydať počet. Dávid píše - nespomínaj si na
hriechy mojej mladosti a na moje priestupky.......na
inom mieste sa zase píše- Kto však vie o všetkých
svojich poblúdeniach? Očisť ma od chýb, ktoré si
neuvedomujem a svojho služobníka zachráň od
pýchy, aby ma neovládala....(Porov. Ž 18). by sme

teda pred Božiu tvár nepredstúpili neočistení od
svojich tajných a nami neuvedomovaných hriechov,
veľmi sa odporúča, aby sme často a nábožne
prichádzali na svätú omšu, ktorá sa obetuje za
odpustenie hriechov, vzíducich aj z nevedomosti.
Svätá omša býva prinášaná Bohu aj na uzmierenie
smrteľných hriechov - tých, na ktoré sa človek ani po
dôkladnom spytovaní svedomia nemôže rozpamätať.
Svätá omša síce hriech sám o sebe nezmazáva, ale
získava pre človeka ľútosť nad hriechmi, ktoré si
uvedomuje, ktoré v sebe pozná a tiež nad tými
nepoznanými a zabudnutými. O týchto nevedomých
hriechoch píše aj svätý Gregor: Spravodliví sa
neľakajú pre svoje poznané hriechy, pretože sa z nich
spovedali a konali pokánie. Ale strachujú sa pre
hriechy nepoznané, o ktorých píše aj svätý Pavol lebo nie som si ničoho vedomý, ale to ma ešte
neospravedlňuje, Pán je môj sudca. (porov. 1Kor
4,4). Aj my sa raz budeme zodpovedať za všetky
hriechy, preto nám je veľmi prospešné, aby sme svätú
omšu obetovali aj za odpustenie našich hriechov,
ktoré konáme, ale si ich neuvedomujeme. Obetou
svätej omše býva Otec uzmierený a odpúšťa nám
mnoho hriechov. Tu sa môže niekto opýtať, načo
obetovať svätú omšu na tento úmysel, keď vieme, že
na odpustenie hriechov treba predovšetkým pravú
ľútosť! Áno! Ale kde môže hriešnik, ktorý pácha
toľko zla, zrazu v sebe nájsť dokonalú ľútosť? Sám
zo seba ju nenadobudne, také niečo je nemožné práve
tak, ako je nemožné, aby sa mŕtvy sám vzkriesil.
Keby totiž hriešnik mohol sám zo seba získať
dokonalú ľútosť, bolo by veľmi málo ľudí
zavrhnutých v pekle, lebo by si každý na konci života
dokázal vzbudiť dokonalú ľútosť. Opak je pravdou!
Kto napr. číta nábožnú literatúru, počúva kázne
o pokání, nakláňa sa k tejto pravej ľútosti, ale ani to sa
nedeje bez zvláštnej Božej milosti. Boh, ktorého
urážame, nie je povinný nám túto milosť udeliť a ani
ju neudeľuje, ak ho človek o to neprosí. A na nebi
a na zemi niet ničoho, čo by Boha tak pohlo
k udeleniu tejto milosti, ako je práve obeta svätej
omše. Istý zbožný učiteľ píše takto: Svätá omša sa
stáva pre tých, ktorí sú na nej zbožne prítomní obetou

zmiernou tým spôsobom, že im boh udelí tie milosti,
aby mohli vykonať to, čo je nevyhnutné k odpusteniu
smrteľných hriechov a udelí pri svätej omši aj tú
milosť, aby sme svoje hriechy dobre spoznali,
úprimne ich oľutovali a dobre sa z nich vyznali vo
svätej spovedi.
Dokonca i Pán Ježiš povedal svätej Gertrúde veľmi
dôležité slová: Každý, aj ten, kto je obťažený
najťažšími hriechmi, môže dúfať v ich odpustenie- ak
bude môjmu Otcovi prinášať ako obeť moje utrpenie
a smrť, ale v tej pevnej viere, že táto obeť mu môže
vyprosiť milosť odpustenia a stým pevným
presvedčením, že pamätanie na moje utrpenie,
spojené so živou vierou a s úprimnou ľútosťou je
najpôsobivejším prostriedkom proti hriechu. Teda
každý deň obetovať Bohu utrpenie Krista a jeho smrť,
pevne dôverovať, že Boh odpustí naše previnenia.
Toto obetovanie sa môže konať i mimo svätej omše!
A ak toto duchovné obetovanie Kristovho utrpenia
a smrti má taký silný účinok, o koľko pôsobivejšie sa
stane obetovanie skutočné, ktoré sa deje počas svätej
omše, pretože tu sa rukami kňaza obetuje skutočné
Kristovo telo - v mene kňaza ,ale i v mene všetkých
prítomných. Útechu nám prináša Pán Ježiš aj
v slovách svätej Mechtilde:
Vo svätej omši
prichádzam s takou miernosťou, že neexistuje taký
veľký hriešnik, ktorého by som s trpezlivosťou
nezniesol a neopustil mu hriechy, ak o to prosí! Tieto
slová nám naznačujú, akou silnou zmiernou obetou je
svätá omša. Preto uvažujme, ako ľahkovážne konáme,
keď zanedbávame svätú omšu - a tak si odpykávanie
mnohých trestov nechávame až do budúceho
života.....
(prevzaté, skrátené a upravené z knihy Martina z Kochemu,
2013)
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Fabiána Furgaláka a

06.04. – 12.04. 2015
30

rodičov 306 o 8

Poďakovanie za 50 rokov života a za deti
a vnúčatá 663
Máriu Jakubjakovú a za jej žijúcu rodinu
55
z rodiny a BP a zdravie pre rodinu 1000
z rodiny Orčíkových 333

So
N

Daniela a Johanu Sochuliakových 303
o 830
večer

Po
U
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Š
Pi

otca a poďakovanie za 70 rokov života
mamy a prosba o BP pre ňu 582
Antona Buľáka a úč. pohrebu 309
Poďakovanie za 60 rokov života a za
zdravie a BP pre rodinu
syna Miroslava ( výročná ) 116

V štvrtok vyložená Sviatosť Oltárna k poklone od
17.00 do 17.50.
Po Nedeli Pánovho
Veľkonočná oktáva.

Zmŕtvychvstania

nasleduje

Úplné odpustky: Každý, kto si v nedeľu Božieho
milosrdenstva pri verejnom vystavení obrazu Božieho
milosrdenstva v kostole alebo v kaplnke uctí tento obraz
a splní podmienky na získanie úplných odpustkov
a pomodlí sa Modlitbu Pána a Verím V Boha a pridá
k tomu nábožný vzdych vzývajúci Božie milosrdenstvo
( napr. Milosrdný Ježišu, dôverujem v teba ), môže
získať úplné odpustky pre seba alebo pre duše v očistci
( Pán Boh zaplať sv. Ján Pavol II. ).

VEĽKONOČNÝ PONDELOK

U

VEĽKONOČNÝ UTOROK

630
1800

St

VEĽKONOČNÝ STREDA

1400
1800

VEĽKONOČNÝ ŠTVRTOK

630
1800

Na Druhú veľkonočnú nedeľu 12. 04. 2015 o 15.00
v kostole modlitba Korunky Božieho milosrdenstva.
Úloha pre prvoprijímajúce deti na tento týždeň:
Zúčastniť sa s rodičmi na modlitbe korunky Božieho
milosrdenstva v kostole v nedeľu 12. 04. 2015 o 15.00.

Š

Skúška prvoprijímajúcich detí z otázok v škole počas
hodiny náboženstva 28., 29. apríla 2015.

Pi

VEĽKONOČNÝ PIATOK

630
1800

Pán Boh zaplať tým konkrétnym za upratovanie,
výzdobu kostola a Božieho hrobu a samozrejme
všetkým, ktorí akokoľvek prispeli k dôstojnému
sláveniu Svätého Trojdnia.
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DRUHÁ VEĽKONOČNÁ
NEDEĽA
NEDEĽA BOŽIEHO
MILOSRDENSTVA
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