14. júna 2015

FARNÍK
Svätá omša je bezpečnou kotvou pre tých, ktorí
zomierajú. To, aká je hrozná je smrť, to vie ten, kto ju
skúsil. Ale predsa môžeme aspoň tušiť, aká je hrozná,
keď stojíme pri smrteľnej posteli umierajúceho
a pozorujeme jeho boj. Nie je najhoršia preto, že by
bola odlúčením duše od tela, ale preto, že je bránou
k večnosti a privádza nás na prísny Boží súd. Keď si
umierajúci tieto veci uvedomuje, napĺňa sa jeho duša
takou úzkosťou, že sa mu v tele chveje srdce a vyráža
studený pot na čelo. Čo robiť v tejto hodine? Na čo
sa spoliehať, čoho sa držať, aby diabol neuvrhol dušu
do zúfalstva? Dôverovať Božiemu milosrdenstvu!
Svätý Gregor hovorí - kto robil vo svojom živote to,
čo robiť mal, nech sa spolieha pevne na Božie
milosrdenstvo , ale kto nerobil, čo robiť mal, ten nech
sa naň nespolieha, pretože bude sklamaný. Ale kde
nájdeme človeka, ktorý robil všetko, čo mal robiť?
Možno jeden z tisíc. Ak sa teda niekto pýta, na čo sa
spoliehať v hodinu svojej smrti, je to práve obeť
svätej omše - ak ju počas života miloval, nábožne sa
na nej zúčastňoval, spoluobetoval a málokedy ju
zameškal. Kráľ Dávid píše v žalmoch: Obetujte pravú
obetu a dôverujte Pánovi. Čo je tá pravá obeta, ak nie
obeta svätej omše. Ona Božej spravodlivosti spláca
naše dlhy, odčiňuje potupy, ktoré sme Bohu spôsobili.
Ten, kto obetuje túto pravú obeť, ten potom môže
dôverovať Pánovi. Dávid ďalej pokračuje: V pokoji sa
ukladám a usínam, lebo len ty, Pane, ma necháš
odpočívať v bezpečí. Toto sú slová, ktorými sa nám
odpovedá na otázku, na čo sa máme spoliehať
v hodine smrti. Tieto slová používa aj svätá Cirkev,

keď sa modlí za umierajúcich - nech odpočívajú
v pokoji.
Teda každý, kto spoluobetoval obeť
spravodlivú - obeť svätej omše spolu s kňazom, ten sa
môže pevne spoliehať na Božie milosrdenstvo a volať
s Dávidom: V pokoji sa ukladám a usínam - na obeť
spravodlivú sa spolieham a v nej mám dôveru. Takto
sa môže každý umierajúci kresťan potešovať
a posilňovať sa proti zúfalstvu.
Istý kňaz mal vo svojej farnosti zbožného muža,
ktorý veľmi miloval svätú omšu, každý deň bol na nej
prítomný. Kňaz ho mal vo veľkej láske a keď zomrel,
veľmi smútil a vytrvalo sa modlil za pokoj jeho duše.
Jedného dňa sa mu tento zomrelý zjavil vo veľkej
sláve. Kňaz sa ho opýtal, čo prežíva po smrti. On
odpovedal, že prežíva nebeskú blaženosť, poďakoval
za jeho modlitby, ktoré však on už nepotreboval. Keď
sa ho kňaz opýtal, ktorý dobrý skutok za života na
zemi mu Boh uznal za najmilší, odpovedal, že to bola
nábožná účasť na svätej omši, tá mu priniesla šťastnú
hodinu smrti a milostivý súd. Kňaz sa ho opýtal, ako
prežíval svätú omšu. Farník odpovedal, že vždy ráno
keď šiel z domu prežehnal sa ešte cestou do kostola,
modlil sa Otče náš a prosil Boha, aby mu dal milosť
byť nábožne prítomný na svätej omši. Keď prišiel do
kostola kľakol pred krížom a modlil sa k úcte piatich
rán Pána Ježiša päťkrát Otče náš a Zdravas Mária. Na
svätej omši sa správal tak, akoby bol prítomný na
Kalvárii a videl Pána Ježiša na kríži. Pri pozdvihovaní
svätej Hostie sa klaňal Pánu Ježišovi a obetoval Ho
a s ním aj svoju dušu a telo Bohu Otcovi. To vraj bola
jeho dennodenná pobožnosť, za ktorú bol nevýslovne
odmenený v nebi.
Na žiadnu vec v našom živote sa nemôžeme tak
spoliehať, ako na svätú omšu, pretože v nej sú
prítomné zásluhy z utrpenia a smrti Pána Ježiša
Krista. Niekto môže namietať, že sa máme spoliehať
iba na zásluhy Pána Ježiša, ktoré plynú z jeho
utrpenia, pretože nimi nám získal spásu, nie na svätú
omšu. Lenže pozor! Áno, my sa musíme spoliehať na
zásluhy Pána Ježiša Krista, ale tak, že sa nám toto
ovocie aj privlastňuje. Ak sa nám neprivlastňuje, je
márne sa na ne spoliehať. Aký osoh majú veľkí
hriešnici z utrpenia Pána Ježiša, ak sú zavrhnutí?

Prečo je toľko ľudí zatratených? Preto, že im nie sú
privlastnené tieto zásluhy zo smrti Pána Ježiša.
A prečo? Pretože sa nestali hodnými ich prijať! A čím
sa stávame hodnými, aby sme ich mohli prijať? Skrze
pravú ľútosť, hodné prijatie sviatosti, skrze konanie
dobrých skutkov, hlavne, keď svätú omšu
spoluobetujeme. Tak nás to učí aj Cirkev- Ovocie
krvavej obete na kríži rozdeľované a prijímané býva
najhojnejšie skrze nekrvavú obeť svätej omše..... Svätá
omša je ustanovená na to, aby nám skrze ňu bola
privlastnená sila obeti na kríži, na odpustenie tých
hriechov, ktorých sa denne previňujeme. Práve preto,
že pri svätej omši sa nám zásluhy Ježiša Krista
privlastňujú, môžeme sa právom na ňu s dôverou
obracať. Kto takto dúfa, nespolieha sa na seba, ani na
svoje zásluhy, ale stavia svoju nádej na samého
Krista, na jeho modlitbu, zásluhy, na jeho utrpenie, na
jeho vyliatu Krv!
Svätej Mechtilde povedal Pán Ježiš: Tomu, kto
s horlivosťou a nábožnosťou bude prítomný na svätej
omši, tomu pošlem na ochranu a útechu pri smrti
toľko svätcov, koľko svätých omši nábožne prežil. Sú
to povzbudivé slová, ktorým môžeme veriť, pretože
pochádzajú z osvedčených a vierohodných zjavení.
V hodine smrti totiž pristupujú k človeku všetky jeho
skutky - všetky spáchané hriechy, zanedbania, ba aj
neužitočné myšlienky, žiadny hriech nezabudne prísť
pred človeka, ukáže sa mu, bude kričať a žalovať na
človeka. Prídu však aj všetky dobré skutky, všetky
pôsty, poslušnosť, modlitby a budú potešovať
človeka. Ten, kto miloval a nábožne bol prítomný na
svätých omšiach, môže sa tešiť, lebo tieto prídu
v krásnej podobe a odoženú od človeka všetku hrôzu
a to bude veľká útecha pre stiesnenú dušu, ktorú
obkolesuje smrť.
Buď preto prítomný nábožne a každodenne na
svätej omši. Ak nepociťuješ nábožnosť, vzbudzuj ju
v sebe, pros Boha o dar nábožnosti a lásky voči
svätej omši, pretože je to nedoceniteľný dar, ktorý
nám Boh dal!!!
(prevzaté, upravené
Kochemu)
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Oznamujeme

Poďakovanie a prosba o BP pre krstnú
mamu Annu 332

V štvrtok vyložená Sviatosť Oltárna k poklone od
17.00 do 17.50.

Poďakovanie za 25 rokov manželstva 147

Zájazd do Medugorje 4. – 11. 07. 2015. Viď
program na nástenke!!! Môžete sa hlásiť u p. Eleny
Jakubjakovej, Novoť 561, tel. 0907 027 567, do 14.
júna 2015.

brata
Poďakovanie za 60 rokov života a za zdravie
a BP pre manžela, deti a vnúčatá 169
rodičov a zazdravie a BP pre Antona 777
manžela a za zdravie a BP pre rodinu
1001

N

V nedeľu 21. 06. 2015 zapisovanie úmyslov na
mesiac júl.
Snúbenci, ktorí chcú uzavrieť manželstvo do
začiatku adventu, nech sa prídu nahlásiť v termíne
15. – 27. júna 2015 do fary.

Bohoslužby
15.06. – 21.06. 2015
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Panny Márie v sobotu, ľ. spom.

700

DVANÁSTA NEDEĽA
V CEZROČNOM OBDOBÍ
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Poďakovanie za 50 rokov života a BP pre
rodinu

Stretnutie miništrantov v pondelok 15. 06. 2015
hneď po večernej sv. omši. Miništrantský futbalový
turnaj.

rodičov a bratov Kondelových
Otíliu Fraňovú a účastníkov pohrebu 72
otca Jozefa a za žijúcu manželku Agnesu
317
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z rodiny 568
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