26. apríla 2015

FARNÍK
Svätá omša prináša človeku najväčší úžitok. Nikto
nedokáže ľudským jazykom vypovedať, aké bohaté
ovocie, aké veľké dary a milosti skrze ňu
dostávame. Obetovaním svätej omše býva hriešnik
zmierený s Bohom, človek spravodlivý stáva sa
spravodlivejším,
zásluhy
zväčšené,
cnosti
rozmnožené, neprávosti umenšené a nástrahy diabla
premožené. Nič nie je pre človeka užitočnejšie, nič
úbohým dušiam v očistci prospešnejšie a nič na
dosiahnutie milosti Božej výdatnejšie ako obeť
svätej omše. Všetky dobré skutky s cnosťami, ktoré
konáme nikdy nevyvážia jednu svätú omšu. Kto je
na svätej omši prítomný bez ťažkého hriechu
a s úprimnou nábožnosťou, získava toľko zásluh,
ako by nezískal ani keby z lásky k Bohu vykonal to
najťažšie dielo lásky alebo vykonal púť na nejaké
posvätné miesto. Kto by teda nemal rád svätú omšu,
keď práve ňou si môže získať od Boha toľko dobra
a Najvyššiemu Bohu ňou preukázal najvyššiu poctu
??? Nekoná múdro ten, kto sa vydáva na ďaleké
púte, ale zanedbáva svätú omšu. Nemôže si svojimi
namáhavými púťami ani zďaleka nahradiť škody,
ktoré utrpel zanedbaním jednej svätej omše. Nie je
možné vykonať žiadny iný svätý a tak nábožný
skutok, ako je byť úprimne a nábožne prítomný na
Najsvätejšej obeti svätej omše. Nie je možné sa
v žiadnej cnosti cvičiť, ktorá by nám tak
prospievala, toľko napomáhala k svätosti a tak
množila zásluhy, ako keď sme nábožne prítomní na
svätej omši. Tak ako slnko prevyšuje jas všetkých
hviezd na nebi, tak účasť na svätej omši prevyšuje

všetky ostatné dobré skutky. Tak ako má zlato
vyššiu hodnotu ako kus olova, tak nábožná účasť na
svätej omši prevýši všetky modlitby a kajúce
skutky. Svätý František Saleský si účasť na svätej
omši vážil viac ako duchovné rozjímanie, ktoré je
najznamenitejším spôsobom modlitby. Keď
odporúčal jednej rehoľnej sestre, aby inde založila
kláštor, ako prvé jej nariadil postaviť kaplnku, aby
bolo umožnené slúžiť každý deň svätú omšu.
Pretože po celý deň býva silno posilňovaná duša
toho človeka, ktorý už ráno bol tak blízko pri
Spasiteľovi – a to cez prítomnosť na svätej omši.
Skutočná prítomnosť Ježiša Krista pri svätej omši,
nemôže byť nikdy nahradená prítomnosťou Pána
pri rozjímaní. Ak chceme rozjímať o umučení Pána
- aj to je možné pri svätej omši, nemyslíme si, že
nás pri tom vyrušujú ostatné modlitby a kňaz.
Práve naopak, treba sa sústrediť na úkony kňaza pri
oltári a poznať význam obradov - a budeme
dokonale rozjímať o umučení Pána.
Toľko dobier získavame pri svätej omši- a to všetko
zadarmo. Tak nás na to upozorňuje prorok Izaiášvy, ktorí nemáte striebro, poďte, kupujte bez
striebra a bez platenia. Boh nám udeľuje mnohé
milosti pri rozličných príležitostiach, ale nikdy
toľko, ako pri svätej omši. Milosť je nadprirodzená
pomoc Božia, ktorú nám Boh udeľuje pre zásluhy
Pána Ježiša pre spásu našej duše. Poznáme milosť
posväcujúcu, ktorá je nezaslúžený Boží dar a dáva
našej duši akúsi zvláštnu kvalitu, vďaka ktorej
môžeme byť účastní Božej prirodzenosti - alebo
aspoň trochu jej byť podobnými. Ťažkým hriechom
túto milosť strácame. Milosť pomáhajúca je tiež
nadprirodzenou Božou pomocou, ktorou Boh
osvecuje náš rozum, pobáda našu vôľu ku konaniu
dobra a k vyhýbaniu sa zla. Slúži aj na to, aby
milosť posväcujúca mohla byť vliata do našej duše
a konaním dobrých skutkov bola v nás milosť
posväcujúca rozmnožená a uchovávaná. Ak má
človek Božiu milosť, tak je priateľom Boha, ak
v nej aj zomiera, dáva mu Boh podiel na nebi, On

sám je mu odmenou. Podľa toho môžeme spoznať,
ako nerozvážne konajú tí ľudia, ktorí milosť
strácajú pre mnohé časné statky, pôžitky,
rozkoše....Ako málo je tých, ktorí v slzách
oplakávajú stratu milosti - ak spáchajú
hriech...Zbožný človek však môže každým dobrým
skutkom rozmnožovať milosť posväcujúcu a čím
ďalej zbožnejšie žije, tým viac milosti si získa- a to
každým – aj malým nepatrným dobrým skutkom,
myšlienkou, každým takýmto skutkom získava
nové milosti a hojnejšiu odmenu v nebi - ako nás
o tom uisťuje Pán Ježiš - Čokoľvek ste urobili
jednému z týchto maličkých, mne ste urobili.....a kto
podá pohár vody v mojom mene, nestratí svoju
odmenu..... Milosť Božia robí dušu nevýslovne
krásnou - až tak, že krása slnka, hviezd a všetkého
stvorenia je nič oproti tejto kráse. Tento nebeský
lesk je nášmu telesnému zraku neviditeľný, no
napriek tomu je skutočný. Túto krásu dal spoznať
Boh svätej Kataríne Sienskej, ktorá o tom povedala
svojmu spovedníkovi - O, otče, keby ste videli
krásu jednej duše, ozdobenej Božou milosťou, šli by
ste na smrť za každú z nich, aby ste ju prinavrátili
z hriechu do stavu Božej milosti.
Milosť Božia tiež spôsobuje, že človek sa stáva
dôverným priateľom Boha - už vás nenazývam
služobníkmi, ale priateľmi! Čo je vzácnejšie nad to,
ako sa nazývať Božím priateľom. Jeho
nadprirodzený obraz sa vtláča do našej duše a robí
nás podobnými Jemu. Áno, Božia milosť premieňa
našu prirodzenosť a vrúcne nás spája s Bohom, ba
dokonca, duša býva tak zušľachtená, že sa stáva až
Božím dieťaťom. Keby kráľ zobral žobravé dieťa
za svoje, aká by to bola česť! O koľko viac sa deje,
ak sa hriešnik stáva Božím dieťaťom. Taká
nevýslovná je hodnota Božej milosti, ktorú v nás za
istých podmienok rozmnožuje aj účasť na svätej
omši.....
(prevzaté, skrátené a upravené z knihy Martina z Kochemu,
2013)
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rodičov a starých rodičov Bernaťákových
a Vlčákových 553
Za zdravie pre otca a staré mamy
z rodiny Boboňovej
Za účastníkov pohrebu V. Jendrášikovej a za
tých, ktorí jej pomáhali
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Na úmysly celebrantov
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V štvrtok vyložená Sviatosť Oltárna k poklone od
17.00 do 17.50.

Kamila a Milana 468

So

Po

Oznamujeme

BP pre Štefana a celú rodinu 442
otca Jozefa a mamu Justínu 122
Za zdravie a BP pre rodinu 476
rodičov 1023

Bohoslužby
27.04. – 03.05. 2015

Na 4. veľkonočnú nedeľu zbierka na seminár. Začína sa
týždeň modlitieb za duchovné povolania.
Prvý piatok v mesiaci máj:
Sviatosť zmierenia:
Deti v stredu od 15.00
DD v štvrtok od 9.30
Štvrtok, piatok od 17.00 do 18.00
Návšteva chorých v piatok od 8.00
Modlitba sv. ruženca na prvú sobotu v mesiaci máj: 1.
Sv. Heleny 2. Sv. Jána Krstiteľa 3. Sv. Jána, apoštola
a evanjelistu 4. Sv. Jany z Arku 5. Sv. Jozefa, ochrancu
kresťanských rodín

Po

Deň po 4. veľkonočnej nedeli

630
1800

U

Deň po 4. veľkonočnej nedeli

630
1800

St

Sv. Kataríny Sienskej, panny
a učiteľky Cirkvi, patrónky
Európy, sviatok

1400
1800

Deň po 4. veľkonočnej nedeli

630
1800

28., 29. 04. 2015 skúška prvoprijímajúcich detí na
hodinách NAV. Nebojte sa. Budeme ako med. Sladkí
a liečiví.
Nácviky k Prvému sv. prijímaniu budú v stredu 06. 05.
2015 po sv. omši za účasti detí a v piatok 08. 05. 2015
po večernej sv. omši o 18.00.

Š

Prvá sviatosť zmierenia pre prvoprijímajúce deti
a spoveď pre ich rodičov bude v sobotu 09. 05. 2015
v kostole od 9.00 do 10.30. Krstní rodičia a príbuzní
nech sa vyspovedajú cez týždeň od 4. do 8. mája 2015
pred sv. omšami.

Pi

Sv. Jozefa, robotníka, ľ. spom.

630
1800

So

Sv. Atanáza, biskupa a učiteľa
Cirkvi, spom.

700

O. Fraňovú
Príprava pre rodičov prvoprijímajúcich: prečítajte si vo
farníkoch o sv. omši od Martina z Kochenu, aby ste zo
získaného poznania umožnili deťom, čo najčastejšiu
účasť na sv. omšiach.
Rímskokatolícky farský úrad Novoť
tel.: 043 5590 230; 0911 590 230
e-mail: farnost@novot.sk
č. ú.: 0054179595/0900
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