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Katechézy pápeža Františka
Františka:: Svätá omša je modlitbou
Svätá
vätá omša je modlitbou, ba viac, je modlitbou „par excellence“, tou najvyššou, najvznešenejšou
a zároveň touu „najkonkrétnejšou“. V skutku je stretnutím lásky s Bohom prostredníctvom jeho slova
a Ježišovho Tela a Krvi. Je to stretnutie s Pánom.
Najprv však musíme odpovedať na jednu otázku. Čo v skutočnosti je modlitba? Predovšetkým
je dialógom, osobným vzťahom s Bohom. Človek bol stvorený ako bytosť v osobnom vzťahu s Bohom;
ako bytosť vo vzťahu, ktorá nachádza svoju plnú realizáciu jedine v stretnutí so svojím Stvoriteľom.
Cesta života smeruje k definitívnemu stretnutiu sa s Pánom.
Kniha Genezis tvrdí, že človek bol stvorený na obraz a podobu Boha, ktorý je Otcom, Synom
a Duchom Svätým, jedným dokonalým vzťahom lásky, ktorý je jednotou. Z toho môžeme rozumieť,
že my všetci sme boli stvorení tak, aby sme vstúpili do dokonalého vzťahu lásky, v neustálom darovaní sa
a prijímaní sa, aby sme tak našli plnosť nášho bytia.
Keď Mojžiš tvárou v tvár horiacemu kru prijíma povolanie od Boha, pýta sa ho, aké je jeho meno.
A čo Boh odpovedá? «Ja som, ktorý som!» (Ex 3,14). Tento výraz v jeho pôvodnom význame vyjadruvyjadru
je prítomnosť a priazeň; a vskutku, hneď nato Boh dodáva: «Pán, Boh vašich otcov, Boh Abraháma,
Izáka a Jakuba».. Tak aj Kristus, keď povoláva svojich učeníkov, volá ich, aby zostali s ním. Toto je teda
tou najväčšou milosťou: môcť zakúsiť, že svätá omš
omša,
a, eucharistia, je privilegovanou chvíľou pre zotrvázotrvá
vanie s Ježišom a cez neho s Bohom a s bratmi.
Modliť sa, tak ako každý skutočný dialóg, znamená aj vedieť zotrvať v tichu – počas dialógov sú
chvíle ticha –, v tichu spoločne s Ježišom. A keď ideme na svätú
ätú omšu, možno prichádzame o päť minút
skôr a začíname sa rozprávať s tým, kto je pri mne. Nie je to však chvíľa na klebetenie, je to moment
ticha, aby sme sa pripravili na dialóg. Je to chvíľa sústredenia sa v srdci, aby sme sa pripravili na
stretnutie s Ježišom.
Ticho je totiž veľmi dôležité. Pamätajte na to, že nejdeme na akési predstavenie, prichádzame
na stretnutie s Pánom a ticho nás pripravuje a sprevádza. Zotrvajme v tichu spoločne s Ježišom.
A z tajomného ticha Boha vychádza
ádza jeho Slovo, ktoré zaznieva v našom srdci. Sám Ježiš nás učí ako je
skutočne možné „zotrvávať“ s Otcom a ukazuje nám to svojou modlitbou. Evanjeliá nám ukazujú Ježiša,
ktorý sa uchyľuje na odľahlé miesta, aby sa modlil; učeníci, vidiac tento jeho dôver
dôverný vzťah s Otcom,
cítia túžbu mať na tom účasť a pýtajú sa ho: «Pane, nauč nás modliť sa» (Lk 11,1).
Ježiš odpovedá, že prvou nevyhnutnou vecou k modlitbe je vedieť povedať „Otče“. Dávajme si
pozor: ak nedokážem
dokážem povedať „otče“ Bohu, nie som schopný modliť sa. Tak jednoduché. A takto sa
musíme naučiť hovoriť „Otče“. Povedať „Otec“, čiže vstúpiť do jeho prítomnosti so synovskou dôverou.
Avšak k tomu, aby sme sa mohli učiť, potrebujeme pokorne uznať, že máme potrebu byť vyučovaní
a s jednoduchosťou povedať: Pane, nauč ma modliť sa.
Toto je prvý bod: byť pokornými, uznať sa za synov, odpočívať v Otcovi, dôverovať mu. K tomu,
aby sme vstúpili do nebeského kráľovstva, je nevyhnutné stať sa maličkými ako deti. V tom zmysle,
že deti vedia dôverovať, vedia, že niekto sa o nich postará – o to, čo budú jesť, do čoho sa zaodejú a tak
ďalej (porov. Mt 6, 25-32).
32). Toto je prvý postoj: dôvera a dôvernosť,, ako dieťa voči rodičom; vedieť,
že Boh na teba pamätá, stará sa o teb
teba, o mňa, o všetkých.
Druhou predispozíciou, ktorá je tiež vlastná deťom, je nechať sa prekvapiť.
prekvapiť Dieťa vždy kladie
milión otázok, lebo túži objavovať svet; a žasne dokonca aj nad malými vecami, lebo preň je všetko nové.
K tomu, aby sme vstúpili do nebeského kráľovstva, je treba zostať žasnúť. V našom vzťahu s Pánom,
v modlitbe, pýtam sa: dovolíme si žasnúť? Alebo si myslíme, že modlitba je hovoriť k Bohu tak ako
papagáje? Nie, znamená to dôverovať a otvoriť srdce, aby sme zostali žasnúť. Nechávame sa prekvapiť
Bohom, ktorý je vždy Bohom prekvapení? Lebo stretnutie s Pánom je vždy živým stretnutím, nie ako
stretnutie z múzea. Je to živé stretnutie, a my ideme na svätú omšu, nie do múzea. Prichádzame na živé
stretnutie s Pánom.

V evanjeliu sa hovorí o istom Nikodémovi (Jn 3,1-21), staršom mužovi s istou autoritou v Izraeli,
ktorý ide za Ježišom, aby ho spoznal; a Pán mu hovorí o nevyhnutnosti „znovu sa narodiť zhora“. Čo to
však znamená? Dá sa „znovu sa narodiť“? Je možné vrátiť sa k tomu, aby sme vnímali chuť, radosť, úžas
života aj tvárou v tvár mnohým tragédiám?
Toto je jedna podstatná otázka našej viery a toto je túžbou každého skutočného veriaceho: túžba
po znovuzrodení, radosť začať odznova. Máme túto túžbu? Každý jeden z nás: Mám túžbu vždy sa
znovuzrodiť, aby som stretol Pána? Máte túto túžbu? Popravde, dá sa ľahko stratiť, lebo v dôsledku
mnohých aktivít, mnohých plánov, ktoré treba uskutočniť, nakoniec nám zostáva málo času a strácame
z pohľadu to, čo je podstatne dôležité: náš život srdca, náš duchovný život, náš život, ktorý je stretávaním
sa s Pánom v modlitbe.
V skutku, Pán nás prekvapuje ukazujúc nám, že nás miluje aj v našich slabostiach. «Ježiš Kristus
[...] je zmiernou obetou za naše hriechy; a nielen za naše, ale aj za hriechy celého sveta» (1Jn 2,2). Tento
dar, zdroj skutočnej útechy – veď Pán nám vždy odpúšťa, a toto dáva útechu, je to skutočnou útechou –,
to je dar, ktorý nám bol daný prostredníctvom Eucharistie, tej svadobnej hostiny, pri ktorej Ženích
stretáva našu krehkosť.
Môžem povedať, že keď pristupujem k svätému prijímaniu na svätej omši, Pán sa stretáva s mojou
krehkosťou? Áno! Môžeme to povedať, lebo je to pravda! Pán sa stretáva s našou krehkosťou, aby nás
znovu priviedol k nášmu prvému povolaniu: byť na obraz a podobu Boha. Toto je prostredie Eucharistie,
toto je modlitba.
(Liturgia 1/2018)

Ochrancovia a pastieri, ktorí nás vedú životom (1)
Katolícke učenie o anjeloch jasne ukazuje, že skutočný svet je väčší, komplikovanejší a úžasnejší,
než sa na prvý pohľad môže zdať. Keď vedci skúmajú tajomstvá vesmíru, astronomické vzdialenosti
medzi myriadami galaxií, čiernych dier, hmlovín a supernov, tak iba máličko poodhaľujú dianie za
oponou existencie. Na rozdiel od ľudí, anjeli sú v plnej miere obyvateľmi duchovných sfér. Sú to
duchovné a netelesné bytosti, ktoré nepoznajú väzenie času. Nepodliehajú zmenám v tom istom zmysle
ako my. „Majú rozum a vôľu: sú to osobné a nesmrteľné stvorenia,“ a zároveň, „dokonalosťou prevyšujú
všetky viditeľné stvorenia“. Podstata týchto neviditeľných duchovných bytostí však automaticky
nevypovedá nič o ich povolaní. Môžu byť rovnako rozmanití, ako sú rozmanití ľudia. Môžu mať rôzne
úlohy a rozličným životom sa zapájať do fungovania sveta.
Možno predpokladať, že povinnosti a životy väčšiny duchovných bytostí sú absolútne nezávislé
od ľudí. O tom, že majú miesto vo vesmíre, vieme len vďaka posvätným textom, svedectvu svätých či
skrze vieru v našich vlastných srdciach. Snažiť sa dokazovať ich existenciu je nielen nemožné, ale – čo je
asi ešte podstatnejšie – aj zbytočné. Parafrázujúc svätého Tomáša Akvinského môžeme povedať, že ten,
kto v nich verí, žiaden dôkaz nepotrebuje, kým tým, ktorí v nich neveria, žiaden dôkaz nebude stačiť.
(Martin Vatral, www.slovoplus.sk)

OZNAMY NA 27. NEDEĽU V CEZROČNOM OBDOBÍ
14.10.

Nedeľa

DVADSIATA ÔSMA NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ

 V pondelok 8.10. sa v našej farnosti uskutočnia kňazské rekolekcie. Svätá omša bude o 10.00 hod.,
o 12.00 hod. už preto vo farskom kostole svätá omša v pondelok nebude. Aj úmysel svätej omše
zobraný na pondelok o 12.00 hod. bude v ten deň odslúžený o 10.00 hod.
 Cez celý mesiac október sa vo farskom kostole o 16.00 hod. spoločne modlíme posvätný ruženec
a každý deň ho obetujeme na iný úmysel. Za obvyklých podmienok je možné pri spoločnej modlitbe
ruženca získať úplne odpustky, preto Vás pozývame k modlitbe spolu s nami v kostole.
 Vo štvrtok ráno o 7.45 h. býva počas októbra v Kostole Svätého kríža modlitba ruženca pre žiakov
a učiteľov Základnej cirkevnej školy.
 Ak má niekto spomedzi dospelých v sebe túžbu prijať sviatosť krstu a tak sa stať kresťanom; alebo ako
dospelý kresťan by chcel prijať po prvýkrát sviatosť zmierenia a sviatosť Eucharistie, nech sa prihlási
vo farskej kancelárii. Prosíme, povedzte tento oznam aj tým, o ktorých viete že by mali záujem.
Kancelária je otvorená:
tel.: 048/ 412 45 31

Pondelok až štvrtok: 8.00 – 12.30 hod.
Piatok: 8.00 – 12.30 a 15.00 – 19.00 hod.
mobil: 0911 880 298
e-mail: bb.mesto@fara.sk
web: www.bbmesto.fara.sk
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