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FARNÍK
Svätá
omša
je
najdôstojnejšou
obetou
na
zadosťučinenie. Ak hovoríme, že je obetou zmiernou máme na mysli skutočnosť, že vďaka nej býva Boh
zmierený s hriešnikom - Boh odpúšťa hriešnikovi
urážky, hriechy. Skrze obeť zadosťučinenia bývajú
hriešnikovi odpustené tresty, ktoré si zaslúžil za svoje
hriechy. Každý hriech - teda urážka Boha, plodí hlavne
dve zla - vinu a trest. Vina, teda nemilosť Božia, sa
odpúšťa človeku skrze ľútosť a svätú spoveď. Trest za
previnenie býva síce tiež cez ľútosť a spoveď a kajúce
skutky odpustený, ale iba zriedka odpustený celý. Ak je
spoveď úprimnejšia, skutky kajúcnosti prísnejšie býva
odpustený trest vo väčšej miere. Keďže je však naša
ľútosť väčšinou veľmi slabá, spoveď mnohokrát
nedostatočná a horlivosť voči
kajúcim skutkom
nepatrná, býva nám veľmi málo zo zaslúžených trestov
odpustených. Čo nám teda z týchto trestov zostáva,
musíme odčiniť modlitbami, pôstom, almužnami,
získavaním odpustkov alebo odpykávaním po smrti
v očistci. Mnohé spôsoby pozemského pokánia sú pre
mnohých, žiaľ, viac strašiakom ako prostriedkom na
získavanie spásy, a preto ich mnohí vôbec
nevykonávajú. Máme však ešte jeden prostriedok, ktorý
môže dokonca aj uchrániť od očistcových múk alebo ich
aspoň skrátiť. Za každý hriech si človek zasluhuje
obrovský trest, jediný ťažký hriech prináša taký trest,
ktorý by sme ani za celú večnosť nedokázali odčiniť,
keby sme to chceli urobiť vlastnými silami. Zostáva nám
jedine kľaknúť na kolená a úprimne prosiť Boha, aby
nám dal čas na pokánie, aby sme to mohli odčiniť. Ale
čím, keď sami nemáme na to žiadny prostriedok! Sami
nemáme žiadny, ale dostali sme svätú omšu! Preto
veľmi často a s úprimnou nábožnosťou buď prítomný na
svätej omši a obetuj ju Bohu. „Keď si na svätej omši,

uvažuj o tom, že ona je tvojím majetkom, že Ti ju
daroval Boh Otec i Boh Syn.(Modlite sa, aby sa moja
i vaša obeta zaľúbila Bohu Otcu všemohúcemu....) Keď
si to uvedomíš, modlí sa takto: Pane Bože, mnoho Ti
dlhujem, uznávam svoj dlh a som ochotný splatiť Ti ho!
Zo svojich zásluh však nemám čím zaplatiť, ale môžem
Ti zaplatiť z prebohatých zásluh Tvojho Syna, ktorý je
prítomný na tomto oltári a mne daný do vlastníctva.
A tento poklad ponúkam Tebe! Vezmi z neho toľko,
koľko som Ti dlžný.
Svätá omša má takú cenu, takú pôsobivosť sama zo
seba. Nezávisí od svätosti kňaza ani veriacich -ale sama
zo seba, pre zásluhy Ježiša Krista. Keď sa obetuje svätá
omša, prýštia z nej milosti práve zo zásluh Ježiša Krista,
ktoré nám získal svojím svätým životom, prehorkým
umučením a hlavne svojou smrťou! K tomuto prameňu
môže pristúpiť každý práve vo svätej omši, keď je na nej
prítomný nábožne. Tento poklad zásluh je taký veľký, že
ich Boh môže rozdať v jednej svätej omši všetkým
bývalým, terajším a budúcim hriešnikom, každému by
mohol ňou zaplatiť jeho dlhy a ešte by zostalo! Boh
nám udeľuje svoje milosti aj pri iných príležitostiach,
ale nikdy neudelí toľko, ako pri svätej omši - o tom
hovorí aj Tridentský koncil. Z takéhoto rozdeľovania
zásluh je vyňatý len ten, kto žije v smrteľnom hriechu
alebo ten, kto nie je nábožne prítomný na svätej omši,
nepozorný a pod. Všetci ostatní dostávajú z pokladov
milosti, ale nie všetci rovnako! Niekto dostane viac, iný
menej, podľa miery nábožnosti s akou je prítomný na
svätej omši. Tieto poklady má každý zhromažďovať
a obetovať Bohu a splácať svoje tresty, rozmnožovať
milosť a zväčšovať svoju nebeskú slávu. Z toho však
nevyplýva skutočnosť, že nám netreba iné skutky
pokánia. Nemôžeme sa spoliehať na to, že nebudeme
robiť nič a že jedna svätá omša nás vytrhne zo
zaslúžených trestov. Takémuto zmýšľaniu chýba
úprimnosť konania! Všetky kajúce skutky sú totiž
potrebné, aby sme vykorenili svoje zlé návyky. Boh nám
totiž udeľuje zo svätej omše toľko zásluh, koľko si
zasluhujeme svojím úprimným kajúcim zmýšľaním.
Ľútosť a kajúcnosť dokazujeme práve pôstom,
modlitbami, almužnou a dobrými skutkami. Svätá omša
nerobí tieto skutky nepotrebnými, ale nás k ním pobáda
a vyzýva, aby sme sa skrze tieto skutky stali
dokonalejšími a na svätej omši tak mohli čo najviac

zásluh získať. „Kajúce skutky nie sú zbytočné, ale
k náprave života a na vykorenenie zla veľmi potrebné.“
Nezabúdajme aj na to, že okrem Božieho
milosrdenstva je tu aj druhá vlastnosť - spravodlivosť,
ktorá nenechá žiadny hriech bez pokuty! Ten, kto
nechce robiť pokánie, toho čaká oheň. Je preto lepšie pre
nás kajať sa za naše hriechy ešte tu v pozemskom živote,
ako potom odčiňovať na druhom svete. Využívaj tento
prostriedok svätej omše na zadosťučinenie a pripoj aj
túto modlitbu: Ó, Bože, Otče nebeský! Zhrešil som pred
tebou a vyznávam, že moje hriechy sú veľké a početné.
Dúfam však v Tvoje veľké milosrdenstvo, pretože som
ich úprimne oľutoval a vyznal sa z nich vo svätej
spovedi. Avšak moje kajúce skutky sú nepatrné oproti
tomu, aké veľké sú moje hriechy. Ako málo som odčinil
zo svojich trestov, ktoré som si zaslúžil. Aj keby si mi
môj život ešte predĺžil na mnohé roky a aj keby som
konal najťažšie skutky pokánia, predsa by som nemohol
odčiniť a odpykať si svoje tresty. Nepoznám však lepší
prostriedok ako je svätá omša. S týmto úmyslom chcem,
Pane, byť teraz prítomný na svätej omši, aby som Ti
urobil radosť, vzdal Ti česť a za svoje hriechy
zadosťučinil a tresty odpykal. Obetujem Ti presvätý
život, najťažšie utrpenie, najbolestnejšiu smrť, ktorú
Tvoj Syn vytrpel a ktorú teraz vo svätej omši obnovuje.
Obetujem Ti jeho horké slzy, jeho krvavý pot, predrahú
Krv, ktorú prelial a vo všetkých svätých omšiach
tajomným spôsobom znova prelieva a Tebe obetuje.
Obetujem Ti všetky jeho skutky, jeho cnosti a zásluhy.
A prosím ťa, aby si tieto drahocenné dary položil na
váhu spravodlivosti a moje hriechy na druhu stranu tejto
váhy. Iste prevážia zásluhy Ježiša Krista viac ako moje
dlhy. Dúfam teda v túto predrahú obeť viac, ako všetky
moje kajúce skutky a chcem nábožnou účasťou na tejto
obeti svätej omše splatiť dlh a prosiť pre zásluhy Ježiša
Krista o to, aby som si raz zaslúžil nebeskú slávu. Amen
(prevzaté, skrátené a upravené z knihy Martina z Kochemu,
2013)
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manžela a syna 335
Poďakovanie za 55 rokov života a BP 792
Serafína, Helenu, Cecíliu, Jozefa
Šimjakových 199
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V štvrtok vyložená Sviatosť Oltárna k poklone od
17.00 do 17.50.

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/.
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Sv. Anzelma, biskupa a učiteľa
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Sv. Vojtecha, biskupa a mučeníka,
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Sv. Marka, evanjelistu, sviatok
Sobášna sv. omša
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ŠTVRTÁ VEĽKONOČNÁ
NEDEĽA
NEDEĽA DOBRÉHO PASTIERA
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1030

Na 4. veľkonočnú nedeľu bude zbierka na seminár.
Začína sa týždeň modlitieb za duchovné povolania.

Tibora a Editu Kubalových

Zapisovanie úmyslov na sv. omše na mesiac máj
v nedeľu 26. 04. 2015.

z rodiny 558 o 700

večer
Žofiu Balúnovú(výročná),
972

Ľudovíta

Za zdravie a BP 779
Poďakovanie za 35 a 40 rokov života a BP
a za zdravie pre ich rodiny
manžela a

z rodiny 407

Na budúcu nedeľu 26.4.2014 Vás pozývame na tradičný
modlitebný večer Milosrdný vo farskom kostole v
Trstenej. Začíname v tradičnom čase o 17.30 s
tradičným programom modlitby ruženca, sv.omše a
adorácie. Avšak s netradičným hosťom - Riekou života a
otcom Michalom Zamkovským.
V utorok 21.4.2014 bude ďalšie stretnutie z cyklu
Biblických večerov. V Trstenej o 17.45 v priestoroch
OZ V.I.A.C. spolu so sr.Fides budeme pokračovať v
poznávaní Božieho slova.

rodičov a starých rodičov Pilšákových a
manžela a brata 739
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