5. júla 2015

FARNÍK
Hriešnici nájdu v srdci mojom prameň a nekonečné more
milosrdenstva.
Hriešnici ... Všetci sme hriešnici, všetci potrebujeme Božie
milosrdenstvo. Veď ešte i ten, čo je nie vedomý hriechu, musí
povedať ako sv. Pavol: „Pravda, ničoho nie som si vedomý, ale to ma
neospravedlňuje. Pán sám ma súdi!“ (1 kor. 4, 4). Všetkým nám je
teda vzácne toto prisľúbenie! Pravda pre trojakých ľudí je iste
najvzácnejšia: pre maloverných, aby dostali veľkú dôveru v
milosrdenstvo Božie; pre slabochov, aby striasli okovy hriešnej
obyčaje, v ktoré sa sami vkovali, opakujúc hriechy; pre
tvrdohlavých, aby im lúče milosti roztopili ľadové srdce. Všetkým
predivne pomáha Božské Srdce!
Maloverný zle pozná Boha!
Ach, ako zle poznáme svojho Boha a Spasiteľa, keď sme maloverní!
Boh je milosrdný už ako Stvoriteľ. Veď akože by nemiloval to, čo
sám spravil? čo jemu patrí? Preto aj tak milo hovorí o ňom sv. Písmo
v Knihe múdrostí (11,25;12,2):
„Pane nemáš v nenávisti nič z toho, čo si stvoril... Preto tých, ktorí
blúdia, pomaličky tresceš: a v čom by zhrešili, im napomínaš a
nahováraš ich, aby zanechali zlosť a verili v teba, Pane“ . Už ako
Stvoriteľ je teda Boh s nami, so svojimi tvormi milosrdný,
zhovievavý, miluje najmä duše!
A čo povedať o svojom Bohu Spasiteľovi?
Ozaj sme slepí a sprostí nevďačníci, ak jeho Dobrotu nevidíme,
rukami nenahmatáme! Akože? Veď len aby zaplatil za naše hriechy
aby nás na milosť prijal, znížil sa On, Najvyšší, z neba na zem a
horkou, potupnou, strašnou smrťou zomrel za nás! A my by sme sa
opovážili neveriť mu, že to naozaj chce? Veď by sme ho tým, Bože
uchovaj, akoby bláznom robili! Ak len za mak pochybuješ v
milosrdenstve Ukrižovaného – sám si bez rozumu! Veď v čiu
dobrotu môžeš veriť, keď v Milosrdenstve za teba Ukrižovaného
pochybuješ? Ani otcovi, ani matke nemôžeš tak veriť, ako jemu; veď
oni to iste nedokázali v toľkej miere, t. j. takou smrťou!
Či môže chcieť tvoju záhubu ten, kto za teba zomrel?
Ako zmýšľa Ježiš?
Len si čítaj vo sv. Písme 9. hlavu u sv. Lukáša: Spasiteľ išiel s
učeníkmi do Jeruzalema. A poslal pred sebou poslov, ktorí šli a vošli
do mesta samaritánskeho (títo nenávideli Židov), aby ho ubytovali.
Ale neprijali ho, preto, že išiel...do Jeruzalema. A keď to videli jeho
učeníci Jakub a Ján, hovorili: „Pane, chceš, aby sme im povedali

Nech oheň zostúpi z neba a zničí ich?“ Ale on obrátil sa, pokarhal ich
a povedal: „Neviete čieho ducha ste! Syn človeka neprišiel duše
zahubiť, ale zachrániť.“ I odišiel do iného mestečka. Spasiteľ takto
hovorí, lebo takto myslí! Či by si sa opovážil pomyslieť, že On, sama
Pravda je – neúprimný?! Teda rozum do hrsti, nikdy ani za mak
dobrovoľne nepochybuj o milosrdenstve Spasiteľovom, kým len
dýchaš! Spasiteľ neraz bránil hriešnikov, ba tvrdo vytýkal farizejom,
že sú bez milosrdenstva! Rovno ich pomenoval preto pokrytcami:
Napr. keď obžalovali u neho cudzoložnicu a dodali, že Mojžiš kázal
takú ukameňovať, povedal im do očú: „Kto z vás je bez hriechu,
nech prvý hodí do nej kameň!...“ A keď sa žalobníci stratili a Ježiš
zostal sám a žena v prostriedku medzi apoštolmi a ľudom, Ježiš
podvihol sa o povedal jej: „Žena, kde sú tí, ktorí ťa obžalovali? Nikto
ťa neodsúdil?“ Odpovedala“ „Nikto, Pane.“ I povedal Ježiš: „Ani ja
ťa neodsudzujem. Choď a odteraz nehreš:“ (Ján 8,1-11).
Ale často som zhrešil...
Hej, často som zhrešil. Nuž myslíš, že si vyčerpal dobrotu
Spasiteľovu, že ustal v odpúšťaní?!... Ó, ty nerozumný! A či
neustanovil spoveď, kde ti námestník Boží vždy odpustí v Jeho
mene, keď len ozaj ľutuješ a k Bohu sa vraciaš?! A vieš, čo vravel
raz sv. Petrovi, keď sa ho pýtal (Mt.18,21-22): „Pane, ako často mám
odpustiť svojmu blížnemu, keď sa proti mne previní? Či až do sedem
ráz?“ Ježiš mu na to odpovedal: „Nehovorím ti do sedem ráz, ale až
do sedemdesiatsedem ráz“ (t. j. vždycky). Tu máš zmýšľanie
Ježišovo ako na dlani... Preto hovoril toto, lebo sám vždy je hotový
odpustiť, kým len človek žije! Ale prichodilo by zopakovať skoro
celé Evanjelium! ... Prichodilo by spomínať všetky milé podobenstvá
jeho milosrdenstva: o stratenej ovci, ktorú pastier hľadá a na pleci
nesie do košiara, o márnotratnom synovi, ktorý tak nepekne opovrhol
lásku otcovu a ten ho jednak tak milo prijal a uznal za syna, keď sa
zlumpovaný, otrhaný domov vracal, atď. Obrátil Samaritánku,
Zacheja, Petra pohľadom; bránil Magdalénu; odpustil lotrovi –
zbojníkovi, ba vlastným katom! Čože chceš viac?!...
Nekonečné more milosrdenstva...
V B. Srdci nachádzame my, hriešnici „nekonečné more
milosrdenstva“. More môžeme jednak odmerať (čo by malo aj vyše
10 000 metrov hĺbky) – ale milosrdenstvo Božského Srdca
nemôžeme odmerať – veď je „nekonečné“!. Čoby si bol teda
popáchal všetky hriechy, zločiny od počiatku sveta – čože je to
všetko popri tomto nekonečnom mori milosrdenstva Božského
Srdca? Tvoje hriechy sú, povedzme ako kamene, či skaliská, ak
chceš. Ale môžeš ich hádzať do toho nekonečného mora, koľko
chceš – vyplniť, nikdy ho nevyplníš – za celú večnosť nie!
Boh nie je trochár, ako my! My maloverní sme strašní trochári!
Preto, že máme sami malinkú mieročku, myslíme, že aj Pán Boh má
takú! Ej nieže tak, nie! Bohatý, nesmierne bohatý je Boh! Jeho miera
siaha na všetky strany bez konca. Teda nie je trochárom ani pri
odpúšťaní, ale odpúšťa z nekonečného bohatstva svojho
milosrdenstva!
Aj slabým a tvrdohlavým...
Aj slabým a tvrdohlavým hriešnikom je Božské Srdce morom
milosrdenstva. Aj pre nich platí všetko, čo sme dosiaľ povedali.
B Srdce môže hravo, ľahunko obrátiť našu prosbu, či nás samých, či
iných. Obyčajne, pravda, nestáva sa to tak chytro. B. Srdce dá sa
prosiť, aby sme si uvedomovali, že ide o veľkú vec, o väčšiu, ako

mŕtveho vzkriesiť. Len vytrvajme. Robme nátlak na neho svojou
poníženou vytrvalosťou! Povedzme: Ježišu, len ten deň ťa prestanem
prosiť, obťažovať, keď budem môcť povedať: Duša, o ktorú som ťa
prosil je spasená!
„More milosrdenstva...“
Bolo to roku 1896. P. Giordaniho S.J., ktorý býval v kláštore
neďaleko New Yorku, volali k chorému. Chorý bol známy neznaboh a
bol už veľmi zle. Horlivý páter hneď sa dal na cestu. Za dosť krátky
čas prešiel 30 míľ.
Ale ako sa zadivil, keď miesto zatvrdlivého hriešnika našiel
človeka, ktorý ho túžobne očakával. Chorý sa skrúšene vyspovedal,
prijal sv. pomazanie a dával najavo toľkú vieru, koľkú len u
nevinných nájsť.
Čože sa to stalo? Páter si tiež nevedel vysvetliť túto premenu.
Spýtal sa teda chorého, či sa azda i popri nevere modlieval, že mu P.
Boh dal milosť obrátenia.
„Otče, - bola odpoveď, - počuli ste, aký som biedny. Už roky
a roky nestaral som sa o Boha a o modlitbu – žiaľbohu! Ale moja
matka modlila sa za mňa. Čo sa naplakala pre mňa, koľko pretrpela!
Keď som ju ostatný raz videl, povedala mi: „Syn môj, ty sa teda
nechceš polepšiť a s Bohom sa zmieriť; darmo ti dohováram. Nuž,
čo nevládzem slovom, to ti vymodlím u B. Srdca. Ja, tvoja matka,
odovzdávam a zasväcujem ťa milosrdnému Božskému Srdcu; nikdy
ho neprestanem prosiť o tvoje obrátenie,“ Mal som i pobožného
brata, ktorý sa vraj stal kňazom; zaiste sa i on modlil za mňa.“
Pre slzy nemohol chorý ďalej hovoriť. Keď sa trochu utíšil,
vybral list spod podušky a prosil pátra, aby ho dal na poštu, že je v
ňom jeho testament. Páter sľubuje, že to rád urobí, vezme list a
pozrie letkom na adresu. Neverí svojim očiam... Pozrie ešte lepšie – i
tretí raz: „Pani Giordani v X. Zadivený mimovoľne pýta sa chorého:
„Čože máte s tou paňou?!“
„To mi je matka – odpovedá umierajúci – píšem jej, že Boh vyslyšal
jej prosbu.“ Kňaz dobre, že nepadol s nôh, prebleskla mu mysľou
minulosť ...
„Táto pani, - zvolá kňaz, - to je i moja matka a ty si mi teda –
brat. Tak dlho ťa nebolo, už sme si mysleli, že si zahynul... Naša
dobrá matka už nežije, ale do ostatnej chvíle sa modlila za teba; ba
obetovala i svoj život za teba.“
Kto by opísal, čo cítil chorý, keď poznal brata a objal ho.
Rád by bol iste všeličo rozprával zo života, ale nebolo už veľa času.
Chváliac milosrdenstvo Božie, pripravoval sa pomocou bratovou na
ostatnú cestu.
Ostatná chvíľa čoskoro prišla. Obrátený hriešnik zomrel s
veľkou dôverou v Tom, ktorý prisľúbil: „Hriešnici nájdu v srdci
mojom prameň a nekonečné more milosrdenstva.“
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Vo štvrtok vyložená Sviatosť Oltárna k poklone od
17.00 do 17.50.
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TV LUX cez anténu pre všetkých a zadarmo
Televízia LUX sa po dohode so spoločnosťou Towercom stala
1.júna 2015 súčasťou národného nekódovaného DVB-T
multiplexu, ktorý je dostupný pre cca. 80% divákov na
Slovensku (dostupnosť pokrytia vlastnej lokality si môže
divák overiť na stránke www.volnatelka.sk/dostupnost). K
sledovaniu TV LUX je potrebná vonkajšia prípadne vnútorná
terestriálna anténa a postačovať bude aj štandardný set-topbox. Divák teda nemusí dokupovať nové zariadenie a televíziu
naladí jednoduchým automatickým preladením kanálov. Po
tomto úkone už viac nič nebude divákovi brániť k voľnému
sledovaniu televízie LUX bez poplatkov.

Bohoslužby
06.07. – 12.07. 2015

Po

Sv. Márie Goretti, panny
a mučenice, ľ. spom.
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Deň v Cezročnom období
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Sv. Benedikta, opáta, patróna
Európy, sviatok
Sobášna sv. omša
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PATNÁSTA NEDEĽA
V CEZROČNOM OBDOBÍ
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V sobotu 25. 07. 2015 vo fare o 8.00 sobášne
náuky pre snúbencov, ktorí ich ešte neabsolvovali.
Účasť nutná!
V sobotu 25. 07. 2015 vo fare o 18.00 stretnutie
animátorov pre kandidátov na prijatie sviatosti
birmovania.

z rodiny, za žijúcu mamu 1053
Za chorých a trpiacich a ich rodiny
Štefana Pilšáka (výročná) 754
Za snúbencov
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