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FARNÍK
Svätá omša má moc uzmieriť Boha - o tom nám hovorí aj
svätý Tomáš Akvinský - Ako človek odpúšťa krivdu, ktorej
sa voči nemu dopustil blížny, keď mu prinesie vzácny dar
alebo ak je mu preukázaná milá služba, tak podobne to
býva aj so svätou omšou. Boh je uzmierený, keď sme na
svätej omši nábožne prítomní a keď je mu obetovaná Krv
a Telo jeho milovaného Syna. Naše hriechy, ktoré páchame
volajú do neba o trest, ale Krv Krista volá do neba
o zmilovanie nad nami. Svätý Albert píše - Týmto
vzácnym darom uhasíme všetok hnev Boží. O tom, že
svätá omša má moc uzmierovať Boha teda nikto
nepochybuje. Vzniká však otázka, či uzmieruje s Bohom aj
hriešnikov, ktorí nekonajú pokánie. Treba povedať, že
z nemilosti sa dá do milosti Božej vrátiť iba pravou
ľútosťou. Ak teda hriešnik je bez ľútosti prítomný na svätej
omši alebo ju dáva za seba slúžiť, nie je s Bohom
uzmierený. Napriek tomu však Boh nezostáva nevšímavý,
pretože Boh nenecháva bez odmeny ani najmenší dobrý
skutok, ktorý sme vykonali. Akoby teda mohol bez
odmeny nechať svätú omšu, ktorá mu bola obetovaná.
Nábožná účasť na omši je odmeňovaná vo večnosti.
Nekajúci hriešnik však nie je schopný takejto odmeny,
odpláca mu teda Boh pozemským dobrodením - ochranou
v časnom živote a pod. Ak hriešnik, ktorý nie je úplne
zatvrdnutý a je aspoň trošku naklonený k ľútosti, prítomný
na svätej omši, plynú na neho milosti - napríklad ľahšie
dokáže spoznať svoje hriechy a postupne dôjde u neho
k pokániu. Ak je však hriešnik pevne rozhodnutý zotrvávať
vo svojich hriechoch, ponúka mu Boh tiež zvláštnu milosť,
ktorú by inak ako cez svätú omšu nezískal, lenže hriešnik
túto milosť neprijíma, ale ju zavrhuje a odpudzuje od seba.
Nestáva sa však vždy, že účinok svätej omše je hneď
viditeľný a že by sa hriešnik hneď obrátil. Napriek tomu
však Boh vždy nájde vhodnú dobu na jeho obrátenie vtedy, keď zatvrdnutosť pominie a jeho srdce je

spôsobnejšie prijať Božiu milosť. To je veľmi dôležitý
účinok svätej omše pre hriešnika. Svätá omša totiž
nezmazáva ťažké hriechy, ale získava nám ľútosť alebo
aspoň túžbu po obrátení. Túto ľútosť udelí Boh hriešnikovi
niekedy už na svätej omši, niekedy neskoršie, ale predsa!
Hriešnici niekedy nedosiahnu obrátenie, pretože
neprijímajú pomoc od Boha, odmietajú ju alebo
zneužívajú. A hoci je Bohu nemilý každý hriech, predsa
vypočúva aj modlitby, ktorými za hriešnikov prosíme.
Svätá Gertrúda sa raz modlila za obrátenie hriešnikov
a pocítila v sebe strach prosiť Boha i za tých, ktorí kráčajú
rovno v ústrety zatrateniu. Pán Ježiš ju pokarhal, či vari si
to nezaslúži jeho svätá Krv a Telo, aby sa aj takí mohli
navrátiť k životu. Takto nás Ježiš uisťuje, že naozaj každá
modlitba býva vypočutá a predovšetkým, keď je to
najvyššia modlitba - obeť svätej omše, ktorú obetujeme za
uzmierenie za naše hriechy alebo za obrátenie hriešnikov.
Ak má takú moc, že môže prinavrátiť milosť pokánia pre
hriešnikov žijúcich v smrteľných hriechoch, o čo viac ak
ide o hriechy ľahké. Tým sa nechce v žiadnom prípade
zľahčovať vážnosť každého hriechu, pretože aj ten
najmenší hriech je pred Bohom obrovskou ohavnosťou.
My sa niekedy domnievame, že ľahkým hriechom Boha
neurážame- a ako veľmi sa v tomto mýlime. Svätý Bazil o
ľahkom hriechu píše takto: čo by si si myslel o synovi,
ktorý by sa takto vyjadril – „Budem sa vyvarovať toho, aby
som svojho otca zradil alebo aby som sa ťažkého
previnenia voči nemu dopustil, kvôli ktorému by ma mohol
vydediť, ale vo všetkom ostatnom budem nasledovať
všetky rozmary života, konať podľa svojej vôle aj keď mi
je jasné, že sa to môjmu otcovi nebude páčiť.“ Myslite si,
že toto je synovské konanie? Vôbec nie! A predsa, takto
mnohí konáme voči Nebeskému Otcovi - nie slovami, ale
skutkami práve vtedy, keď páchame ľahký hriech!!! Práve
vtedy hovoríme – „Viem, že na Bohu úplne závisí môj
život, že všetko, čo mám a čím som- za to vďačím Jemu.
Ale musí byť spokojný s tým, že sa voči nemu nedopúšťam
nejakých veľkých hriechov. Ale s tým nech počíta, že
nejaké malé hriechy budem robiť. Viem, že sa mu nepáči
márnivosť, ale nemám chuť zriekať sa jej. Viem, že sa mu
protiví hnev, ktorý dostatočne nepotláčam, ale ja si
nebudem robiť s týmto násilie! Viem, že konám proti jeho
vôli, keď zaháľam celé hodiny, keď toľko neužitočných
a ľahkomyseľných slov rozprávam, keď som pri modlitbe
málo nábožný, venujem sa príliš časným veciam....toto
všetko dobre viem, ale necítim v sebe popud napraviť to.“
Povedz, nie je neslušné voči Bohu takto hovoriť? Nesvedčí

to o nevďačnosti?! A predsa takto konáš, človeče, keď sa
denne dopúšťaš ľahkých hriechov, a tak popudzuješ voči
sebe Boží hnev. Keby sme nemali žiadnu zmiernu obeť,
kam by sme došli?! Hoci naše každodenné nevernosti
nemusia byť ťažkými hriechmi, predsa potrebujeme
zmiernu obeť, aby sa Boží hnev nerozhorel ešte viac
a nevyhnal nás Boh ako neužitočných synov von z domu!
Aby sme tomuto predišli, dobrý Spasiteľ nám dal zmiernu
obeť - svätú omšu, ktorá odpúšťa ľahké hriechy, ktorých sa
denne dopúšťame. Táto obeť sa obetuje denne, pretože
denne hrešíme. Keďže kresťan denne klesá, býva Kristus
duchovným spôsobom denne za neho zabitý. Pán Ježiš nám
poskytol aj iné prostriedky, aby sme odpykávali svoje
všedné hriechy- pôst, umŕtvovanie, almužny, skutky lásky keď ich konáme s úmyslom ako pokánie za hriechy. Ale
žiadny z týchto prostriedkov nie je taký mocný ako svätá
omša! Aj tu však samozrejme musíme mať ľútosť! Ten, kto
tak koná, získava odpustenie hriechov a aj navonok
preukazuje, že jeho vôľa chce odporovať aj všednému
hriechu. Ak s takýmto úmyslom prichádzame na svätú
omšu, aby sme vyprosili odpustenie hriechov, predpokladá
sa, že v sebe máme aj ľútosť nad nimi - čo je dobre! Učiteľ
duchovného života Jakub Stratius hovorí- Všedné hriechy
sa pri svätej omši roztápajú ako vosk v ohni a mnohé
tresty, ktoré sme si zaslúžili sú od nás vzďaľované! Už
prorok Ezechiel píše - Vylejem na vás čistú vodu a budete
očistení od všetkých škvŕn. Toto očistenie sa deje skrze
vodu prúdiacu z otvoreného boku pri Kristovej smrti - a čo
je svätá omša - ak nie sprítomnenie jeho smrti na kríži.
Preto často obetuj svätú omšu na tento úmysel a získaš tak
odpustenie mnohých všedných hriechov. Stačí prísť, všetko
je zadarmo - ako sa píše v prorockých knihách - poďte
k vodám - aj vy, ktorí nemáte striebro....., kto je smädný,
nech príde a naberie si vody života zadarmo....čerpajme
vodu s radosťou z prameňov spásy! Lebo na svätú omšu
môžeme prísť zadarmo a bez peňazí, slúži sa za nás, nám
pri nej vytryskuje prameň milosti, ktorý má väčšiu cenu a
moc ako čokoľvek iné na tomto svete!
(prevzaté, skrátené a upravené z knihy Martina z Kochemu,
2013)

Úmysly svätých
omší

/

Oznamujeme

ráno
Po
U
St
Š
Pi

Štefana( nedož. 50 rokov),
1064
rodičov a

z rodiny

Antona a Františka 218

Poďakovanie za 30 rokov života a za zdravie
rodiny 505
rodičov, súrodencov, starých rodičov,
Ivetu 380

Za zdravie a BP pre rodičov a pre rodiny 453
o 700
večer
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13.04. – 19.04. 2015
V štvrtok vyložená Sviatosť Oltárna k poklone od
17.00 do 17.50.
Na Druhú veľkonočnú nedeľu 12. 04. 2015 o 15.00
v kostole modlitba Korunky Božieho milosrdenstva.
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Úloha pre prvoprijímajúce deti na tento týždeň:
Svedomité učenie otázok na Prvé sväté prijímanie.
Skúška prvoprijímajúcich detí z otázok v škole počas
hodiny náboženstva 28., 29. apríla 2015. Svedomito sa
pripravíme.

Hnutie kresťanských rodín na Slovensku (HKR) v
dňoch od 8.5.-10.5. 2015 pripravuje vo Svite
víkend pre duchovnú obnovu manželov pod
názvom "Originálne manželské rekolekcie". Na
tento víkend je možné prihlásiť sa cez web stránku:
http://hkrsr.sk/.

rodičov Bolekových 853
rodičov 764
manžela, poďakovanie za 70 rokov
života a BP pre rodinu 1101
manžela Serafína a BP pre rodinu 239

Rodina Nepoškvrnenej pozýva 18. 04. 2015
o 10.00 na púť do kostola Sedembolestnej Panny
Márie v Martine pri príležitosti 40. výročia. Plagát
na nástenke. Z našej farnosti pôjde autobus 18. 04.
2015 o 7.30 od Kasárne po autobusových
zastávkach. Záujemcovia sa môžu zapísať v kostole
na stolíku za lavicami.
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