Prežívaj svätú omšu – časť 3.
/Catalina Rivas/

Trochu neskôr, pri obetovaní, mi Matka
Božia povedala: „Modli sa takto /a ja som po
nej opakovala/: ,,Pane, obetujem sa ti celá,
taká, aká som, všetko, čo mám a čo môžem,
všetko vkladám do tvojich rúk. Buduj Pane z
toho mála, čo som. Všemohúci Bože, pre zásluhy
tvojho Syna, premeň ma! Prosím ťa za svoju
rodinu, za svojich dobrodincov, za každého člena
nášho Apoštolátu, za všetkých ľudí, ktorí bojujú
proti nám, i za tých, ktorí sa zverujú do mojich
modlitieb... Nauč ma zložiť svoje srdce pred nich
na zem, aby nekráčali po tvrdom.“ Takto sa
modlili svätí a takto chcem, aby ste sa modlili
všetci.“
Takto to od nás žiada Ježiš, aby sme zložili
svoje srdcia na zem, nech pre nich nie je
tvrdá, keď po nej kráčajú. A nech zmiernime
ich bolesť. Po niekoľkých rokoch som čítala
knižku modlitieb jedného z mojich
obľúbených svätých, Josemaríu Escrivá de
Balaguer, a tam som našla jednu modlitbu,
podobnú tej, ktorú ma naučila Panna Mária.
Možno sa Matke Božej modlitby tohto
svätého, ktorému sa zverujem, veľmi páčili.
Zrazu začali vstávať z lavíc postavy, ktoré
som nikdy predtým nevidela. Vyzeralo to,
akoby z každej osoby v katedrále vstala iná
a chrám sa čoskoro zaplavil mladými,
krásnymi ľuďmi. Boli oblečení v bielych
tunikách a cez hlavnú loď prichádzali k
oltáru.
Matka Božia mi povedala:
„Pozeraj sa, sú to strážni anjeli každej z osôb,
ktorá je v kostole. Toto je chvíľa, keď strážni
anjeli týchto ľudí prinášajú ich dary a prosby
pred Pánov oltár.“
V tej chvíli som bola celkom užasnutá, lebo
tie bytosti mali krásne tváre, také žiarivé,
ako si človek nevie ani predstaviť. Tie
krásne tváre boli takmer ženské, hoci ich
pokožka, stavba tela, ruky a výška boli
mužské. Bosé nohy sa dotýkali zeme, ale
akoby sa po nej kĺzali. Ten sprievod bol
prekrásny. Niektorí niesli akoby zlatú misku
s niečím, čo žiarilo čistým zlatým svetlom.

Najsvätejšia Panna mi povedala:
„To sú strážny anjeli tých, čo obetujú svätú
omšu na mnohé úmysly a ktorí sú si vedomí, čo
znamená tento obrad. Oni majú čo ponúknuť
Pánovi. Obetujte mu v tejto chvíli tieto dary...
Svoju bolesť, nádeje, smútok, radosti a prosby.
Pamätajte, že svätá omša má nekonečnú cenu!
Buďte preto štedrí v obetovaní i v prosbách.“
Za prvými anjelmi prichádzali takí, čo mali
prázdne ruky.
Matka Božia mi vtedy povedala:
„To sú anjeli tých, čo tu sú prítomní, ale nikdy
nič neobetujú. Nemajú záujem prežiť každý
okamih svätej omše a neprinášajú Pánovi žiaden
dar.
Nakoniec prichádzali anjeli, ktorí boli veľmi
smutní. Mali ruky zopnuté v modlitbe, ale
sklopený zrak.
„To sú strážni anjeli tých, čo sú duchom
neprítomní. Sú to tí, čo prišli len z povinnosti,
bez túžby zúčastniť sa bohoslužby. Anjeli sú
smutní, pretože okrem svojich modlitieb nemajú
čo priniesť pred oltár... Nezarmucujte svojho
strážneho anjela. Proste za obrátenie hriešnikov,
za mier vo svete, za svojich príbuzných, blížnych,
za tých čo sa zverujú do vašich modlitieb. Proste
veľa. Nielen pre seba, ale aj pre ostatných.
Nezabúdajte, že obeta, ktorá sa Pánovi najviac
páči, je taká, keď sa celí obetujete až do krajnosti,
aby vás Ježiš mohol skrze svoje zásluhy premeniť.
Čo môžete vy obetovať Bohu z toho, čo je vaše?
Iba ničotu a hriech. Otcovi sa páčia tie obety,
ktoré sú spojené so zásluhami Ježiša Krista.“
Ten sprievod, ktorý by sa ťažko dal
porovnať s inými, bol prekrásny. Všetky tie
nebeské bytosti sa ukláňali pred oltárom.
Niektoré nechávali svoje dary na zemi, iné
kľačali na kolenách s čelom takmer sa
dotýkajúcim zeme a len čo prišli k oltáru,
pred očami sa mi rozplynuli.
...pokračovanie nabudúce...
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24. NEDEĽA – SEDEMBOLESTNÁ PANNA MÁRIA, PATRÓNKA
SLOVENSKA

Ty si sláva nášho národa, ty si radosť nášho ľudu.
„Tvoju vlastnú dušu prenikne meč“
/Lk 2,35/
Naši predkovia si vybrali Sedembolestnú
Pannu Máriu za patrónku najmä preto,
lebo chápali, že trpela podobne ako my.
Taktiež vnímali, že je im vždy nablízku,
trpí spolu s nimi a prináša im útechu,
ktorou Boh utešoval ju.
Rozjímajme teda dnes o bolestiach Panny
Márie, prežívajme ich spolu s ňou a
milujme ju. No nezostaňme len pritom.
Prechádzajme s ňou aj svojím životom a
prosme ju, aby nás naučila prežívať
utrpenia a nepríjemnosti tak, ako ich
prežívala ona.
1. Simeonovo zvestovanie. „Matka, ty si
prijímala všetko, čo ti Boh hovoril – to
príjemné i to ťažké. Pomôž i mne prijímať
Božie slovo v plnosti, uchovávať si ho v
srdci, rozjímať o ňom a úplne podľa neho
žiť.“
2. Útek do Egypta. „Panna Mária, ty si sa v
pokore nechala viesť svätým Jozefom,
ktorý sa s tebou a Ježišom na podnet
anjela vydal do Egypta. Pomôž mi vnímať
slová, ktoré mi Duch Svätý hovorí skrze
iných.“
3. Hľadanie strateného Ježiša. „Matka moja,
mnohé straty ma bolia viac ako strata
Ježiša! A pritom mi raz neostane nič, len
on. Pomôž mi to pochopiť a nadovšetko
ho milovať.“
4. Stretnutie na krížovej ceste. „Milosrdná
Samaritánka, pomôž mi neodvracať zrak

od môjho trpiaceho blížneho.

5. Pohľad na umierajúceho Ježiša na kríži.
„Matka Sedembolestná, uč ma mať
nádej v milosrdného a dobrého Boha aj
v situáciách, keď sa zdá všetko stratené
a Zlý do mňa chce vštepiť zúfalstvo a
beznádej.“
6. Sňatie Ježiša z kríža. „Bolestná Panna, v
náručí si držala mŕtve telo svojho Syna
tak, ako si ho kedysi ešte maličkého
držala v Betleheme. Vypros mi vieru a
nádej, že sa raz opäť stretnem s tými,
ktorých som miloval tu na zemi, ale
predišli ma do večnosti.
7. Uloženie Ježišovho tela do hrobu. „Panna
Vzkriesenia, pomôž mi pochopiť nielen
to, že za každú bolesť znesenú pre Boha
má čaká v nebi zvláštny drahokam do
mojej večnej koruny, ale aj to, že každou
trpezlivo znesenou bolesťou sa čoraz
viac pretváram na Ježiša.“

„Panna Mária, ty veľmi dobre poznáš
utrpenie. Matka moja, prosím, ukáž
mi, že si so mnou v každom utrpení, a
poteš ma.“

Liturgický program na 24. týždeň v období cez rok
Farský kosto
Pondelok: 16.9.
Sv. Kornelius a Cyprián, spom.

Meretice

Bzenov

8.00
+ Jozef Karniš

Utorok: 17.9.
Féria

Streda:

18.9.

7.45 CZŠ

18.00
+ Anna Halická

Féria
18.00 + adorácia
+ Jozef Bednár

Štvrtok: 19.9.
Féria

Piatok:

20.9.

Sv. Ondrej Kim Taegon a spol.,
spom.

Sobota

18.00
sv. omša pre deti
a birmovancov
+ Mária Stadničarová

21.9.

Sv. Matúš apoštol a evanjelista,
sviatok

Nedeľa

22.9.

25. Nedeľa
v období cez rok

10.30
Poď za život Marka

17.00
sv. omša pre deti
a birmovancov
+ Koloman Husár
8.00
+ Anna Sabolová

15.00
za novomanželov

8.00
Za farnosť

9.15
+ Jozef

Farské oznamy
Milodary:
Novomanželia
Mrúzoví
obetovali na kostol v Bzenove 100€.
Na budúcu nedeľu je zbierka na rádio
Lumen.
Sv. omše pre deti a birmovancov:
začínajú
v
piatok.
Odovzdávanie
prihlášok k 1. sv. prijímaniu a sv.
birmovania bude piatok: v Bzenove o
16.30 hod. a v Radaticiach po sv. omši.
Jesenné kántrové dni: sú na budúci
týždeň (streda, piatok, sobota). Obsahom
kántrových dní je Poďakovanie za úrodu.
Ďakovné sv. omše budú v piatok. Pred
sv. omšou môžete pred oltár položiť
symbolicky časť svojej úrody.

Výročie sobáša: otec arcibiskup Mons.
Bernard Bober pozýva do košickej
katedrály
všetkých
jubilujúcich
manželov, ktorí v tomto roku oslávia
50., 60., 65., výročie manželstva.
Slávnostná sv. omša bude v nedeľu
13. októbra 2019 o 15.00 hod.
v katedrále sv. Alžbety v Košiciach.
Všetky manželské páry dostanú
osobitné požehnanie biskupov. Kto má
záujem z našej farnosti, nech mi to
oznámi najneskôr do 22. septembra,
aby som ich mohol nahlásiť na
arcibiskupskom úrade.
Ohlášky:
sv.
manželstva
chcú
prijať:ohlasujú
sa
tretíkrát:
Jakub
LENDACKÝ
a
Martina
ŠTOFANÍKOVÁ
ohlasujú
sa
prvý
krát:
Pavol
KAMINSKÝ
a
Simona
JARKOVSKÁ

Oznam o výberovom konaní
Riaditeľ Cirkevnej základnej školy sv.
Martina,
Radatice
199
vyhlasuje
výberové konanie na pracovné miesto
učiteľa pre nižšie stredné vzdelávanie
(II. stupeň ZŠ) vyučovacích predmetov
Matematika,
Fyzika.
Prihlášku
a požadované dokumenty je potrebné
doručiť najneskôr do 30.9.2019
Bližšie informácie ohľadom podmienok
a požiadaviek na uchádzača sú
zverejnené na internetových stránkach
školy
https://czsradatice.edupage.org/job/

Upratovanie kostola:
21.09. – 27.07.
Kostol sv. Imricha: Miroslav Kováč,
Peter Jurko, Peter Čelovský
Kostol sv. Ondreja: Peter Popadič,
Slavomír Rolík, Miroslav Pribula, Ivan
Penkov, Michal Šarišský

Detské okienko
…I v Ducha Svätého, Pána a
Oživovateľa, ktorý vychádza z Otca
i Syna. Jemu sa zároveň vzdáva tá istá
poklona a sláva ako Otcovi a Synovi.
On hovoril ústami prorokov...
Milé deti,
Kto je Sv. Duch? Je to tretia Božská osoba
– tak, ako trojuholník z papiera – je to 1
papier, ale má 3 vrcholy, tak isto aj Boh
je len 1, ale má 3 osoby – Otec, Syn a
Sv. Duch. Sv. Duch – „Duch“ hebrejsky
Rúach, čo znamená dych, vzduch, vietor
Sv. Duch pôsobí spolu s Otcom a Synom
oo začiatku až do zavŕšenia plánu našej
spásy.

Cirkev je miestom, kde poznávame Sv.
Ducha:
►v písmach, ktoré inšpiroval,
►v Tradícií, ktorej stále aktuálnymi
svedkami sú cirkevní Otcovia,
►v Učiteľskom úrade Cirkvi, ktorý
sprevádza svojou pomocou,
►vo sviatostnej liturgií prostredníctvom
jej slov a symbolov, ktorými nás Sv. Duch
uvádza do spoločenstva s Kristom, ►v
modlitbe, v ktorej sa prihovára za nás,
►v charizmách a službách, ktorými sa
buduje Cirkev,
►v
prejavoch
apoštolského
a
misionárskeho života,
►vo svedectve svätých, s ktorom prejavuje
svoju svätosť a pokračuje v diele spásy.
Sv. Ducha sme nevideli, ale môžeme ho
znázorniť rôznymi symbolmi, ako napr.: holubica – pri Ježišovom krste zostupuje
na neho Sv. Duch, ktorý ma podobu
holubice a zostáva nad ním, z neba zaznel
hlas, „toto je môj milovaný syn“
- voda – naznačuje pôsobenie Sv. Ducha
pri krste, pretože po vzývaní Sv. Ducha
táto voda očisťuje človeka z dedičného
hriechu
- pomazanie- pomazanie olejom pri
birmovaní naznačuje Sv. Ducha
- oheň – symbolom pretrvávajúcej sily Sv.
Ducha (Eliáš)
- ruka – Ježiš vkladaním rúk uzdravoval
chorých a žehnal deti; apoštoli robia to isté,
bo čo viac, vkladaním rúk udeľujú Sv.
Ducha
- prst – Ježiš vyhňa Božím prstom zlých
duchov (Lk 11, 20); Boží zákon napísaný
Božím prstom na kamenných tabuliach (Ex
31,18)
- pečať
–
obraz
pečate
označuje
nezameniteľný účinok pomazania Sv.
Duchom
- oblak a svetlo – na vrchu premenenie Sv.
Duch prichádza v oblaku, ktorý zahaľuje
Ježiša a ostatných (Lk 9,34-35) a pod.

