Prežívaj svätú omšu – časť 4.
/Catalina Rivas/

Po skončení prefácie veriaci spievali Svätý,
Svätý, Svätý... Zrazu všetko, čo bolo za
celebrantom, zmizlo. Po ľavej strane od
arcibiskupa sa šikmo dozadu objavili tisícky
anjelov: malí anjeli, veľkí anjeli, anjeli s
obrovskými krídlami, anjeli s malými
krídlami a anjeli bez krídel. Všetci boli
oblečení v tunikách, bielych ako kňazské
rúcha.
Všetci s rukami zloženými k modlitbe
pokľakli, klaňali sa a vzdávali česť Pánovi.
Bolo počuť krásnu hudbu, akoby spievalo
viacero zborov rozličnými hlasmi: Svätý,
Svätý, Svätý!
Nadišiel okamih najväčšieho zázraku nad
zázrakmi – premenenie. Po pravej strane od
arcibiskupa sa šikmo dozadu objavil veľký
zástup bytostí oblečených v tunikách
pastelových farieb: ružové, zelené, belasé,
ľaliové, žlté. Ich tváre žiarili radosťou.
Mohlo by sa zdať, že to boli ľudia
rovnakého veku, lebo ich tváre vyzerali
rovnako – bez vrások a nesmierne šťastné.
Ja som však vedela /neviem odkiaľ/, že nie
sú rovnako starí. Všetci kľačali.
Panna Mária mi povedala: „To sú všetci svätí
a blahoslavení. Sú medzi nimi aj duše tvojich
príbuzných, ktorí sa už tešia zo stretnutia s
Pánom.“
Vtedy som ju zbadala. Bola hneď napravo
od arcibiskupa, len krok za celebrantom...
Vznášala sa nad zemou a kľačala na veľmi
jemných a priehľadných tkaninách, ktoré sa
trblietali ako krištáľová voda. Najsvätejšia
Panna so zopnutými rukami pozerala s
úctou a zahĺbene na celebranta. Odtiaľ sa mi
prihovárala, ale potichučky. Priamo do
srdca, bez toho, aby sa na mňa pozrela.
„Si prekvapená, že ma vidíš za arcibiskupom?
Tak je to správne... Pri všetkej láske, akou ma
môj syn miluje, mi nikdy nedal takú dôstojnosť,
akou obdaril kňazov, aby som ho mohla denne
vziať do svojich rúk tak, ako to robia oni pri
eucharistickom zázraku. Preto mám hlbokú úctu
ku kňazom a k zázraku, ktorý Boh

prostredníctvom nich vykonáva. To ma núti
kľačať až za nimi.“
Bože, koľko dôstojnosti, koľko milosti
vylieva Pán na kňazské duše, a ani my, a
možno ani niektorí z nich, si to
neuvedomujeme!
Pred oltárom sa objavili sivé tiene ľudí a
dvíhali ruky. Panna Mária pokračovala:
„To sú blahoslavené duše z očistca, ktoré čakajú
na vaše modlitby, aby sa skončilo ich očisťovanie.
Neprestávajte sa za ne modliť. Ony sa modlia za
vás, ale za seba sa modliť nemôžu. Práve vy sa
musíte modliť za ich vykúpenie, aby sa mohli
stretnúť s Bohom a tešiť sa z jeho prítomnosti...
Ako vidíš, tu som vždy. Ľudia chodia na púte,
navštevujú miesta, kde som sa zjavila. Je to dobré
pre milosti, ktoré tam dostanú, ale pri nijakom
zjavení, na nijakom inom mieste nie som
prítomná tak ako na svätej omši. Vždy ma
nájdete pri oltári, kde sa slávi Eucharistia. S
anjelmi zotrvávam pred bohostánkom, lebo som
vždy s Ježišom.
Keď som videla tú nádhernú tvár Matky
Božej a rozžiarené tváre ostatných, keď
spievali Svätý, Svätý, Svätý..., cítila som sa
ako v samotnom nebi. Všetci mali zopnuté
ruky v očakávaní zázraku premenenia. Keď
si pomyslím, že sú ľudia, ktorí sa v tomto
okamihu rozptyľujú rozprávaním... Ťažko sa
mi to hovorí, ale mnohí muži, viac ako ženy,
stoja so založenými rukami a postojačky
vzdávajú úctu Pánovi, akoby mu boli rovní.
Potom mi Mária povedala:
„Povedz všetkým ľuďom, že človek nie je nikdy
viac človekom, ako keď pokľakne pred Bohom na
kolená.“
Celebrant vyslovil slová premenenia. Hoci
bol normálneho vzrastu, náhle začal rásť a
naplnilo ho nadprirodzené svetlo, ktoré ho
obklopilo a okolo tváre zosilnelo tak, že som
nemohla vidieť jej črty.
...pokračovanie nabudúce...
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24. NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ

Chváľte Pána, lebo dvíha chudobných.
„Synovia tohto sveta sú voči
sebe predvídavejší“ /Lk 216,8/
Trochu zvláštne podobenstvo, však? Ježiš
robí z nepoctivého správcu hrdinu
príbehu. Prečo?
Pozrime sa trochu na súvislosti. Ježiš
práve
dorozprával
podobenstvo
o
márnotratnom synovi – príbeh o otcovi,
ktorý úplne odpustí svojmu synovi a
vystrojí bohatú hostinu ako prejav radosti,
že sa mu vrátil /Lk 15,11 – 32/. Ťažko
možno uveriť toľkej štedrosti, a to ešte za
takých okolností! Márne by sme asi v
reálnom živote hľadali niekoho, kto by sa
zachoval podobne.
A v tom je práve pointa! Podobenstvo o
márnotratnom synovi odhaľuje, aký
nesmierne milosrdný je Boh voči nám.
Príbeh
o
obmedzenom,
sebeckom
„milosrdenstve“
zasa
hovorí
o
nepoctivom
správcovi,
ktorý
sa
navádzaním ľudí na zníženie dlhu snaží
postarať o to, aby ho v budúcnosti, keď ho
jeho pán prepustí, prijali do služby
niekam inam.
Jeho správanie je na hony vzdialené
správaniu otca márnotratného syna. A
Ježiš to vie. Vie, že odpustenia a
milosrdenstva je v tomto svete ako
šafránu. Na konci tohto podobenstva
dodáva, že jeho nasledovníci nie sú
zrejme
schopní
ani
takého
„milosrdenstva“, aké preukázal nepoctivý
správca. „Synovia tohto sveta sú voči sebe
predvídavejší, ako synovia svetla.“

/Lk 16,8/. Správca bol prezieravý pri

odpúšťaní dlhov. Ježiš však chce od nás
viac, nielen prezieravosť a chytrosť; túži
v nás vidieť pravé milosrdenstvo, ktoré
odpúšťa bez akýchkoľvek podmienok.
Rozumieš, k čomu ťa vyzýva Ježiš?
Dokážeš odpustiť aj vtedy, keď ide o
človeka, ktorý si podľa teba „nezaslúži“
milosrdenstvo? Nie je to jednoduché, ale
dá sa to. Popros Ježiša o pomoc a skús to.
Dnes pri svätej omši prijmeš najväčšie
možné vyjadrenie mimoriadnej Božej
milosti a milosrdenstva – telo a krv
Krista, ktorý sa za teba dáva. S jeho
prijímaním ťa celého zaplavuje Ježišova
láska. Dovoľ, aby ti obmäkčil srdce a
urobil ťa takým milosrdným, ako je on.

„Pane, nauč ma, prosím,
odpúšťať a robiť to naozaj
veľkoryso.“

Liturgický program na 25. týždeň v období cez rok
Farský kostol

Meretice

Bzenov

Pondelok: 23.9.
Sv. Pia z Pietrelciny, spom.

Utorok: 24.9.
Féria

Streda:

25.9.
Féria

18.00
+ Mária, Andrej Šarišskí

18.00 + adorácia
+ Veronika, Jozef,
Stanislav

Štvrtok: 26.9.
Féria

Piatok:

27.9.

Sv. Vincent de Paul, kňaz,
spom.

Sobota

18.00
sv. omša pre deti
a birmovancov
+ Štefan Vojtek,
Jozef Antol

29.9.

26. Nedeľa
v období cez rok

17.00
sv. omša pre deti
a birmovancov
+ Štefan, Margita
Mruzoví
8.00
+ Veronika, Jozef
Makaroví

28.9.

Panny Márie v sobotu

Nedeľa

18.00
+ Anton, Miroslav, Mária,
Anton

7.45 CZŠ

10.30
ZBP Mária Marchevská

8.00
+ František Štofan

Brigáda: chcem poprosiť chlapov, aby
prišli v sobotu o 8.00 hod na brigádu. Je
potrebné vypratať a vyčistiť miestnosti
pri Jednote, kde sa nachádzajú veci, ktoré
boli kedysi v kostole pred
rekonštrukciou farského kostola. Vopred
ďakujem za akúkoľvek pomoc a ochotu.

Kostol sv. Martina: Anna Timková, Jana
Čuchranová, Jaroslav Fecko, Terézia
Krigovská - zároveň pripomíname, že je
potrebné
zabezpečiť
jednoduchú
kvetinovú výzdobu
Kostol sv. Imricha: Dušan Polcko,
Vladimír Hudák, Emil Jurko
Kostol sv. Ondreja: Tomáš Mezej, Miloš
Kmec,
Radovan
Tarasovič,
Ján
Marhevský, Jozef Halický

Detské okienko
…v jednu svätú, katolícku
Cirkev...

9.15
Za farnosť

Farské oznamy
Milodary: Dnes je zbierka na rádio
Lumen. Pán Boh zaplať za vaše milodary.

Upratovanie kostola:
28.09. – 04.10.

Pôst a modlitby za kňazov: Aj v tomto
roku pozývame k pôstu a modlitbám
za kňazov. 40-dňová reťaz pôstu
a modlitieb bude trvať od sviatku
Sedembolestnej Panny Márie, teda od
15.9. do 24.10.2016. Ak sa zapojíš,
môžeš si vybrať ľubovoľný deň
(prípadne aj viac) v tomto období
a obetovať ho za kňazov. V sakristii
kostolov nájdete jednotlivé dátumy,
kde sa môžete zapísať a zapojiť do tejto
aktivity.
Ohlášky: sv. manželstva chcú prijať
:ohlasujú
sa
druhýkrát:
Pavol
KAMINSKÝ
a
Simona
JARKOVSKÁ

Milé deti, na úvod Vám napíšeme jeden
príbeh:
Sochár
otesával
dlátom
veľký
mramorový kameň. Okolo šiel malý
chlapec. Ako tak lízal zmrzlinu, zastavil
sa pred dverami ateliéru. Očarený sa
zahľadel na tú kopu prachu a
mramorových
úlomkov.
Nevedel
pochopiť, čo ten muž vlastne robí. Muž,
ktorý ako šialenec tĺkol kladivom do
skaly, sa mu zdal veľmi čudný. O
niekoľko týždňov šiel chlapec znova
kolo ateliéru. A na jeho veľké
prekvapenie, na mieste, kde pred tým
stál
mramorový
balvan,
zbadal
mocného, veľkého leva. Celý vyjavený
bežal za sochárom a pýtal sa: ,, Ujo,
povedz mi, ako si vedel, že v tom
kameni je lev?“
V každom kameni môže byť niečo
skryté, len to treba vedieť objaviť, v
mramore bol lev, čo sa ešte ukrýva v
kameňoch? Niekedy hovoríme o ľuďoch,
že sú ako kameň, prečo? (pretože sú
tvrdí neprístupní, nepríjemný,.. ale aj v
nich je kus dobra, len to treba vedieť
objaviť). Apoštol Pavol hovorí o

kresťanoch, že sú živými kameňmi. Všetky
kamene sa nedajú použiť na sochy, ale
každý a dá použiť pri stavbe.
My kresťania sme také živé kamene, z
ktorých je postavený celý Boží dom –
CIRKEV. Kedysi dávno, keď ľudia ešte
nevedeli vyrábať panely, tehly a kvádre,
všetko stavali z kameňov. Nebol to vôbec
jednoduché –každý kameň museli najprv
okresať, osekať z neho dlátami krivé časti,
aby bol z neho pekný kváder. Museli z
neho niečo osekať, aby urobili miesto pre
iné kamene. Aj my sme kamene - živé, a ak
chceme, aby z nás Boh vybudoval svoj
chrám, musíme sa tiež nechať osekať –
odstrániť zo seba nepotrebné.
Cirkev je telom Ježiša Krista – Ježiš je
hlavou, všetky údy tela sú potrebné a
výnimočné. Poslanie Ježiša Krista a sv.
Ducha sa uskutočňuje v Cirkvi, Kristovom
tele. Čo sa vám v mysli vybaví, ak povieme
slovo Cirkev? Čo si myslíte, je Cirkvou aj
Vaša rodina? Cirkev je aj rodina, aj
modlitbová akcia, na ktorú prídeš. Cirkvou
som ja, aj ty, preto je smiešne, ak niektorí
ľudia nadávajú na cirkev, aj keď sú veriaci.
Vtedy nadávajú nie len na vlastnú
duchovnú rodinu, ale aj na Boha. Cirkev je
miesto, kde zvláštnym spôsobom prebýva
Boh. Je v nej prítomný Boh, ale aj ľudia. Je
svätá, lebo ju založil Boh a prebýva v nej,
ale musíme ju neustále očisťovať, lebo ju
tvoríme aj my, hriešni ľudia, je požehnaná
a slávna, ale zároveň aj trpiaca a topiaca sa
v hriechu – záleží na tom, ako sa na to
pozrieme. Skrze Cirkev a v Cirkvi Boh
uskutočňuje svoje plány. Je dôležité, aby
veriaci držali spolu a podporovali sa, lebo
je ľahšie dôjsť do neba spoločne.
Vyhodnotenie úlohy sme posunuli na
budúci týždeň – 27.9. v piatok, takže ak ste
nestihli spraviť, namaľovať, nakresliť
svoju holubicu, šup-šup do toho. Čakajú
Vás znova zaujímavé odmeny 

