Prežívaj svätú omšu – časť 6.
/Catalina Rivas/

Neviem, ako vysvetliť bolesť, ktorú som
pocítila, keď som pochopila, ako veľmi
môžeme zarmútiť Boha a ako veľmi
ubližujeme sebe hnevom, zlými a nečistými
myšlienkami, ktoré sa rodia z komplexov
a precitlivenosti. Aby som pocítila Pánov
pokoj, odpustila som z celého srdca a prosila
o odpustenie pre všetkých, ktorí mi niekedy
ublížili.
Celebrant povedal: „Daruj nám pokoj
a jednotu.“ A potom : „Pokoj Pánov nech je
s vami všetkými...“
Odrazu som videla, že medzi ľuďmi, čo sa
objímali /nie všetci/, žiarilo veľmi
intenzívne svetlo. Pochopila som, že je to
Ježiš a doslova som sa vrhla objať toho, čo
stál vedľa mňa. V tom svetle som skutočne
pocítila objatie Pána. To on ma objímal, aby
mi daroval svoj pokoj, lebo v tom okamihu
som bola schopná odpustiť a zabudnúť na
všetok smútok, ktorý mi druhí spôsobili. To
je to, čo chce Ježiš. Prežívať spoločne tento
okamih radosti tak, že sa objímeme
a darujeme si jeho pokoj.
Nastal okamih svätého prijímania. Keď
prijímal arcibiskup, Mária mi povedala:
„Toto je chvíľa, keď máte prosiť za celebranta
a kňazov, ktorí s ním slúžia svätú omšu. Opakuj
po mne: `Pane, žehnaj ich, pomáhaj im, očisti ich,
miluj ich, staraj sa o nich, upevni ich vo svojej
láske.` Spomeňte si na všetkých kňazov na svete
a na všetky zasvätené duše...“
Drahí bratia, toto je okamih, keď je potrebné
za nich prosiť, lebo oni sú Cirkev, rovnako
ako sme ňou aj my laici. Mnohokrát od
kňazov veľa vyžadujeme, ale sami nie sme
schopní sa za nich modliť a chápať, že aj oni
sú len ľudia a tiež na nich dolieha samota. Je
potrebné pochopiť, že kňazi sú ľudia ako my
a potrebujú naše porozumenie, starostlivosť
a pozornosť, pretože keď sa zasväcujú
Ježišovi, dávajú životy za každého z nás, ako
to urobil on. Pán chce, aby sa ľudia zo stáda,
ktoré Boh zveril kňazovi, modlili a pomáhali

posvätnosti svojho pastiera. Jedného dňa,
keď už budeme na druhej strane,
pochopíme ten dar, akým nás Pán obdaril,
keď nám dal kňazov, aby nám pomohli
spasiť si dušu.
Ľudia
začali
vychádzať
z
lavíc
a pristupovať k svätému prijímaniu. Nastal
ten veľký moment stretnutia s Pánom a on
mi povedal:
„Počkaj chvíľu, chcem, aby si si niečo všimla...“
Inštinktívne som zdvihla zrak a upriamila
pozornosť na osobu, ktorá išla prijať Božie
telo. Musím podotknúť, že táto žena bola tá
pani z našej skupiny, čo sa predchádzajúci
deň nestihla vyspovedať a urobila tak ráno
krátko pred svätou omšou. Keď jej kňaz
položil hostiu na jazyk, prežiarilo ju svetlo
od chrbta, cez paže, hruď až po hlavu.
Pán Ježiš povedal:
„Mám veľkú radosť, keď objímam dušu, ktorá
prichádza s čistým srdcom, aby ma do neho
prijala.“
Pánov hlas bol hlasom šťastnej osoby. Bola
som ohromená. Pozorovala som svoju
kamarátku, ako sa vracia na svoje miesto.
Pán ju objal a obklopilo ju svetlo.
Rozmýšľala som, o aký zázrak na tejto
oslave prichádzame, keď s malými alebo
veľkými
hriechmi
pristupujeme
k Eucharistii.
Mnohokrát hovoríme, že nie sú kňazi, aby
nás v tej chvíli vyspovedali, ale problém nie
je v tom, že sa musíme spovedať každú
chvíľu, ale v tom, ako ľahko znovu
upadneme do hriechu. Tak ako sa snažíme
vyhľadať salón krásy a páni holiča, keď
ideme na oslavu, tak by sme sa mali snažiť
vyhľadať kňaza, aby nás zbavil všetkej tej
špiny, a nie mať drzosť hocikedy predstúpiť
pred Pána s nečistým srdcom.
...pokračovanie nabudúce ...
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27. NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ
Pane, daj, aby sme počúvali tvoj hlas a nezatvrdzovali si
srdcia.

„Ak sa [ videnie] oddiali, čakaj
naň“ /Hab 2,3/.

Ľudia neradi čakajú. Keď sú veľmi
hladní, nevedia sa dočkať jedla. Aj pri
čakaní na narodenie dieťaťa sa im zdá, že
čas sa neskutočne vlečie. A hoci si
povieme, že čoskoro to už bude, aj tak by
sme najradšej všetko vlastnoručne ešte
viac popohnali vpred.
Takto sa cítil aj prorok Habakuk, keď sa
pozeral na svoje milované mesto
Jeruzalem. Babylonská armáda totiž
porazila Egypt a Izraeliti vedeli, že
najbližšie sú na rade oni. Jeruzalem bol
zraniteľnejší aj pre svoj morálny a
náboženský úpadok. Slabošskí králi
vytvárali a vzápätí rušili spojenectvo s
pohanskými
národmi,
uctievali
si
falošných bohov, bohatí a mocní aj
naďalej
nerušene
vykorisťovali
a
zneužívali chudobných a slabých. „ Pane,
dokedy...?“ naliehavo sa pýta Habakuk.
Obklopuje ho „pustošenie a násilie...
vzniká napätie, vybuchuje zvada“ /Hab
1,2-3/. Akoby bol Boh kdesi ďaleko.
Dobre vieš, o čom hovorím, však? Dieťa
sa ti zatúlalo ďaleko od viery a ty túžiš
len po tom, aby sa vrátilo späť. Priateľ ti
nedvíha telefón a ty nevieš, či si mu
nejako neublížil. Narastá násilie proti
slabým
a
bezbranným,
proti
nenarodeným alebo proti cudzincom a ty
rozmýšľaš, kedy už s tým Boh skoncuje.
To čakanie na výsledok a Božie

rozhodnutie človeka niekedy až bolí a
zraňuje.
Ak si si teraz v duchu povedal: „Presne
tak,“ potom má Boh slovo aj pre teba – to
isté slovo, ktoré dal aj Habakukovi:
„Videnie ešte čaká na svoj čas“ /2,3/. Boží
plán sa stále uskutočňuje; Boh nepostáva
bezmocne za postrannou čiarou a
nesleduje, ako zápasíš. Primkni sa k nemu
celou silou a uver v jeho lásku a
milosrdenstvo. Nevzdávaj sa, aj keď sa ti
zdá, že to už trvá celú večnosť. Vedz, že
Boh ťa má stále rád; že ťa nekonečne
miluje.
Boh prisľúbil Habakukovi, že ten kto sa
bude pevne pridŕžať viery v neho, „bude
žiť“ /Hab 2,4/. A medzi týchto ľudí patríš
aj ty.

„Pane Ježišu, verím v tvoju lásku a
milosrdenstvo. Príď a nauč ma prosím,
trpezlivo čakať vo viere!“

Liturgický program na 27. týždeň v období cez rok
Farský kostol
Pondelok: 7.10.
Ružencová
Panna Mária,spom.

Meretice

18.00
+ Ondrej Halický
18.00
+ Ján Marhevský

Utorok: 8.10.
Féria

Streda:

9.10
Féria

7.45 CZŠ
+ František Beliš
18.00
ZBP Soňa

Štvrtok: 10.10.
Féria

Piatok:

11.10.
Féria

Sobota

18.00
sv. omša pre deti
a birmovancov
+ Mária Stadničarová

17.00
sv. omša pre deti
a birmovancov
Poď. za 80 r. života
Andrej Svat
8.00
+ Jozef Bednár

12.10

Panny Márie v sobotu

Nedeľa
13.10
28. Nedeľa
v období cez rok

Bzenov

10.30
Za farnosť

8.00
+ z rod. Makarovej,
Homoľovej

9.15
ZBP Ján

Farské oznamy
Milodary: Na farský kostol obetovala
Bohuznáma 50€, na kostol v Mereticiach
obetovali z krstu Dominiky 50€, na kostol
v Bzenove obetovali novomanželia Lendackí
100€, z krstu Tomáša obetovali 30€, ružencové
bratstvo v Bzenove obetovalo na zakúpenie
krížovej cesty 3300€. Na budúcu nedeľu budú
zbierky: na opravu strechy farského kostola
a v Bzenove na opravu schodov. Pán Boh
zaplať za vaše milodary.
V pondelok je sviatok Ružencovej Panny
Márie. Sv. omšu začneme spoločne o 17.30 hod
vo farskom kostole. Pozývam na modlitbu sv.
ruženca a sv. omšu zvlášť členov Ružencových
bratstiev z celej farnosti.

Mesiac október – mesiac sv. ruženca.
Úplné odpustky v októbri: môžu získať tí,
ktorí sa modlia ruženec v kostole, kaplnke
alebo v rodine. Na získanie odpustkov sa
stanovuje: pomodliť sa aspoň 5 desiatkov
ruženca, k modlitbe je potrebné pridať
rozjímanie o tajomstvách, sv. prijímanie,
na úmysel sv. otca. Všetkých vás
povzbudzujem k modlitbe sv. ruženca – je
to veľké prianie Panny Márie Fatimskej
a jediná záchrana pre tento svet.
Sv. ruženec sa budeme spoločne modliť 30.
min pred večernými sv. omšami. V piatok
sa budú modliť deti a birmovanci.
V piatok bude v Radaticiach predsedať
mimoriadny rozdávateľ.
19.10.2019 bude v našej farnosti Deň
chorých a starých. Sv.omša bude o 10:00h
vo farskom kostole. Prosím, kto potrebuje
odvoz, nahláste do v sakristii kostolov.
Dobrovoľníci zabezpečia odvoz.

Ohlášky: sv. manželstva chcú prijať:
ohlasujú sa druhýkrát:
Richard TARASOVIČ a Michaela HUĽVEJOVÁ

Upratovanie kostola:
12.10. – 18.10.
Kostol sv. Martina: Magdaléna Komová, Eva
Ivanová, Júlia Džubanská, Klára Kurucová - zároveň
pripomíname, že je potrebné zabezpečiť jednoduchú
kvetinovú výzdobu
Kostol sv. Imricha: Helena Jurková, Jozef Matúš,
Apolónia Schankweilerová
Kostol sv. Ondreja: František Mrúz, Daniela
Berežňáková, Anton Mrúz, Helena Mrúzová, Marko
Grejták

Detské okienko
…a očakávam vzriesenie mŕtvych
a život budúceho veku. Amen.
Dnes si prečítame príbeh o dvoch
bábätkách v brušku: V brušku tehotnej
ženy boli dve bábätká. Prvé sa pýta toho
druhého: ,,Veríš v život po pôrode?“
,,Určite. Niečo po pôrode musí byť. Možno
sme tu hlavne preto, aby sme sa pripravili
na to, čo bude potom.“ ,,Hlúposť, žiadny
život po pôrode nie je. Ako by mal vlastne
vyzerať?“ ,,To presne neviem, ale určite
tam bude viac svetla než tu. Možno
budeme behať po vlastných a jesť ústami.“
,,No to je predsa nezmysel! Behať sa nedá.
A jesť ústami, to je úplne smiešne! Živí nás
predsa pupočná šnúra. Niečo ti poviem:
Život po pôrode je vylúčený - pupočná
šnúra je už teraz veľmi krátka.“ ,,Ba nie,
určite niečo bude. Len všetko bude asi
trochu inak, než sme zvyknutí tu.“ ,,Ale
nikto sa predsa odtiaľ po pôrode nevrátil.
Pôrodom proste život končí. A vôbec, život
nie je nič iného, než vlečúca sa stiesnenosť
v temnote.“ ,,No, ja presne neviem ako to
bude po pôrode vyzerať, ale každopádne
uvidíme mamu a tá sa o nás postará.“
,,Mama? Ty veríš na mamu? A kde má
akože podľa teba byť?“ ,,No predsa všade
okolo nás! V nej a vďaka nej žijeme. Bez
nej by sme vôbec neboli.“ ,,Tomu neverím!
Žiadnu mamu som nikdy nevidel, takže je
jasné, že žiadna nie je.“ ,,No ale niekedy,
keď sme potichu, môžeš počuť ako spieva,
alebo cítiť, ako hladí náš svet. Vieš, ja si
fakt myslím, že skutočný život nás čaká až
potom a teraz sa naň iba pripravujeme...“
A presne takto aj my žijeme, máme vnímať
Boha, stíšiť sa a počúvať ho. Veriť v život
po smrti, v nebi....
Súťažná úloha na tento mesiac:
Vašou úlohou tento mesiac bude zistiť si,
kedy ste boli pokrstení a vyrobiť si bielu
košieľku, akú máme v krste a na ňu
napísať vaše meno a dátum krstu 

