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Kto je kňaz...?

Kňaz je druhý Kristus

Koľkí sa tvárime, že kňaza nevidíme, pritom na kňaza máme veľmi prísne oko
a posudzujeme ho podľa privysokých kritérií. Aj starší, niektorí dôchodcovia,
v urazenosti srdca, odmietame vzdať úctu Kristovi, nie to ešte kňazovi, bez ohľadu
na to, či je kňaz mladší alebo starší. Ľudská podoba kňaza nám má pripomínať, že
kňaz je vybraný spomedzi ľudí. /„Lebo každý veľkňaz, vybratý spomedzi ľudí, je
ustanovený pre ľudí, aby ich zastupoval pred Bohom, aby prinášal dary a obety za
hriechy “ (Hebr 5,1)./ - Označenie ,,vybratý spomedzi ľudí“, hovorí, že kňaz je
takým istým človekom ako každý iný: má svoje túžby, city, boje, krízy, pochybnosti.
Je urobený z tej istej hliny ako každý. Vďaka tomu môže spolucítiť s tými, ktorí
nepoznajú cestu a blúdia, lebo aj on podlieha slabostiam. Sám Ježiš, Boží syn, prijal
ľudskú prirodzenosť, aby bol blízky tým, ktorých mal spasiť. Je určený a ustanovený
pre ľudí. Vybratý spomedzi ľudí a im daný. Kňaz je dar Boha pre ľudí. Boh dáva
svetu kňazov, aby oni dávali svet Bohu. To je bremeno, slasť i krása kňazského bytia.
(– prevzaté od dp. Dušan Pardel, kaplán v Spišskej Kapitule.)

Kňaz je nositeľom Kristovho kňazstva. Kňazstvo je aj pre neho darom. Nielen
príroda, vzduch, chlieb a jedlo, ktoré sú už dnes samozrejmosťou, ale aj dar
duchovný – Kristovo kňazstvo je DAROM. Bez kňazstva niet odpustenia hriechov,
ani svätej omše a niet ani Cirkvi. Preto pre nepriateľa duší je kňazstvo hlavným
cieľom útočenia. Ak „udriem pastiera, rozpŕchne sa stádo.“ Jeden robotník
pracujúci na kostole, pretože nedostal odmenu za prácu na kostole, povedal
tunajšiemu kňazovi: „Čo ste to za farár, keď klamete! Ako potom môžete kázať
v kostole...?!“ Kňaz, ktorý zastupoval farníkov ešte nemal peniaze, neboli totiž
vyzbierané. Ubezpečoval robotníka, že pri najbližšej zbierke, budú. Taký je postoj
pokrsteného človeka, vraj kresťana, robotníka. Pokrstený kresťan, veriaci človek, má
bázeň nadávať na kňaza, lebo si prekľaje dušu a svoju rodinu.
Kňaz je človek, ktorý potrebuje modlitbu, obety, podporu a lásku. Nie je
samozrejmosťou, že kňaz v čistote srdca a svätosti života, slúži každú sv. omšu.
Koľká je to obeta a láska ku Kristovi a k Božiemu ľudu? Je v službe Najvyššieho.
***
V kňazstve pôsobí a hovorí Kristus skrze človeka. V človeku sa tak stretávame
s Ježišom. Niekto by mohol namietať, že to platí o všetkých ľuďoch, že v každom
M.S.

človeku môžem stretnúť Krista. „Čo ste urobili jednému z týchto maličkých, mne ste
to urobili.“ Áno, ale v kňazoch sa stretávame s Kristom sviatostne - neomylne.
Kňazstvo je akoby kvet, ktorý síce zasieva Boh, ale rastie zo zeme. Tou zemou sú
veriaci, hlavne rodiny a matky.
A napokon, čo očakáva kňaz od ľudí? Nepotrebuje súcit. On cíti, že môže byť
naplneným človekom a zároveň slobodný ako nikto iný. Slobodný nie od lásky, ale
v láske. Tak, teda, kňaz neprosí ľudí o sústrasť a ľútosť, ale o to, aby ste sa radovali
spolu s ním, aby ste ďakovali Bohu za neho, aby ste sa za neho modlili
a podporovali ho svojou láskou. Toto potrebuje, aby sa necítil zbytočným
a samotným vo svete, ktorý je čoraz viac uzatvorený pred duchovnými hodnotami.
Prevzaté z: ( Byť kňazom - Dp. Dušan Pardel, kaplán v Spišskej Kapitul. Dekanátny kňazský deň, 9.

X. 2009 Sp. Podhradie, http://podhradie.kapitula.sk/?g=3&ext=54)

o. Jaroslav Klič

-----------------------------------------------------------------------------------------------Kňaz
Je druhý Kristus – rešpektuj ho.Je Božím zástupcom – dôveruj mu.
Je tvojím dobrodincom – buď mu za to vďačný/á.
Pri oltári
Obetuje tvoju modlitbu Bohu – nezabudni na neho.
Modlí sa za teba a tvojich blízkych v očistci – žiadaj o Božiu milosť pre neho.
Pri spovedi
Je lekárom tvojej duše – ukáž mu svoje rany.
Vedie ťa k Bohu – nasleduj jeho napomenutia.
On rozhrešuje – dodrž jeho rozhodnutia.
V každodennom živote
Je človekom – neposudzuj ho unáhlene.
Je človekom – láskavé slovo ho povzbudí.
Ak musíš povedať o jeho chybách – povedz ich Bohu, aby mu dal
svetlo a silu napraviť ich.
Má veľkú zodpovednosť – pros Boha, aby ho viedol životom
a aby mu bol milostivý v hodine smrti.
Neznižuj svoje nároky, aby si sa prispôsobil ostatným.
----------------------------------------------------------------------------------------------–

Púť Modlitieb matiek (MM) do Sanktuária Božieho milosrdenstva
v Krakove
Dňa 11.10.2014 sme v skorých ranných hodinách odchádzali dvomi autobusmi
z Bardejova do Krakova – chrámu Božieho milosrdenstva. Autobusy boli zaplnené
do posledného miesta ženami – mamami, ktoré sú v spoločenstvách MM a troma
otcami, ktorí sa modlia v spoločenstve modlitieb otcov v Bardejove. V našom
autobuse bol aj pán kaplán Kačmár z Bardejova, ktorý nás na začiatku cesty
všetkých požehnal a spolu sme sa modlili sv. ruženec. Po príchode do chrámu
Božieho milosrdenstva sme sa zhromaždili v Slovenskej kaplnke zasvätenej
Sedembolestnej Panne Márii.

Pred začiatkom sv. omše matky mali možnosť pristúpiť ku sviatosti zmierenia.
Medzi tým prišla rehoľná sestra zo Slovenska, ktorá tu pôsobí a rozprávala o tom,
čo všetko sa tu nachádza, o duchovných veciach a aký odkaz zanechala sv. sestra
Faustína. Hovorila, aby sme prosili pána o Božie milosrdenstvo, aby nás premieňal
na milosrdných ľudí, aj keď to nie je v dnešnej dobe také jednoduché. Nie je
jednoduché byť milosrdný ku každému človeku. Je potrebné úplne sa odovzdať
a dôverovať Bohu vo všetkom. Hovorila, že na tomto mieste sa Boh dotýka našich
sŕdc. Spomínala príbeh o mladom mužovi, ktorý vystúpil z krásneho auta
v blízkosti Božieho milosrdenstva. Jeden mladík sa ho spýtal, či to auto je jeho. On
odpovedal : “ Áno je moje, ale daroval mi ho môj brat“. Mladík odpovedal : „Ja by
som chcel byť takým bratom“. Toto sestričku veľmi milo prekvapilo. Namiesto
toho, aby povedal, že aj on by chcel mať takého brata, takéto auto, on sám by chcel
byť takým bratom. Častokrát aj my chceme od tých druhých, aby boli dobrí,
milosrdní, ale ako je to s nami?
Nasledovala sv. omša, ktorú slúžil p. kaplán Kačmár. Zdôraznil v rodine
nezastupiteľné miesto matky , ale aj rovnako dôležitú úlohu otca v rodine. Hovoril
o Matke, ktorá je v nebi, na ktorú sa vždy môžeme spoľahnúť. Vplyvom modlitby
sa naše deti môžu vrátiť aj zo zlej cesty. Dôležité je vytrvať.
Po sv. omši boli Modlitby matiek, kde sme v závere odovzdávali svoje deti,
celé rodiny a kňazov, Bohu. Nasledoval voľný program, ktorý väčšina nás využila
na návštevu Sanktuária Božieho milosrdenstva, kde sme si mali možnosť uctiť
pôvodný obraz Božieho milosrdenstva a relikvie sv. sestry Faustíny, navštíviť
kaplnku stálej adorácie a Sanktuárium sv. Jána Pavla II. O 15.00 hod. sme sa
zúčastnili Korunky Božieho milosrdenstva v Bazilike Božieho milosrdenstva. Po
ukončení modlitieb sme odišli domov. V autobuse nám p. kaplán Kačmár udelil
požehnanie, ktoré aj sám dostal od kardinála Stanislawa Dzivisza. Cesta domov
ubiehala veľmi rýchlo. Naplnení milosťami sme sa modlili sv. ruženec, spievali
a rozprávali o svojich osobných zážitkoch. Prialo nám aj počasie. Bol to prekrásny
duchovný zážitok matiek a otcov celého bardejovského dekanátu.
Úplne na záver sa všetkým poďakovala hlavná koordinátorka dekanátu Marta
Kotorová. Tejto púte sa zúčastnili aj matky z Hertníka a Bartošoviec.
M.B.
---------------------------------------------------------------------------------------------Prečo by kresťania nemali oslavovať Halloween
„Kresťanstvo hlása evanjelium, teda radostnú zvesť. To je kultúra života, kultúra
úcty k životu. Halloween propaguje kultúru smrti, temna, beznádeje.“ (hovorca
Konferencie biskupov Slovenska J. Kováčik)

„Pri Halloweene ide o preberanie cudzích vplyvov, ktoré majú pre ľudí svoju
príťažlivosť, no nemajú nič spoločné s pietnou spomienkou na zosnulých. Ide o
sprofanizované pozostatky pohanského kultu, v ktorom išlo o maskovanie sa pred
duchmi zomrelých pri obetovaní.“ (hovorkyňa Evanjelickej cirkvi na Slovensku E.
Škodová)

„Halloween je ovplyvnený okultizmom a je absolútne protikresťanský." (Noviny
L'OsservatoreRomano)

