22.06.2022 at 19:19
Admin Peter in Diskusia

PODÁVANIE SV. PRIJÍMANIA NA RUKU JE DUCHOVNÝ ZLOČIN
Taliansky vedec Giulio Fanti je profesorom fyziky na univerzite v Padove a zaoberá sa najmä
mechanickými a tepelnými meraniami. Je praktizujúci katolík. V posledných rokoch na seba
upozornil tým, že slávne turínske plátno s odtlačkom mŕtveho muža usmrteného presne ako
Kristus podľa evanjelia podrobil pokusom s ultrafialovými lúčmi. Vďaka tomu definitívne
ukončil fámy o falšovaní plátna v stredoveku. Fanti tiež dokázal, že na to, aby telo opustilo rubáš
a zanechalo na ňom odtlačky, ktoré poukazujú na Pánovo zmŕtvychvstanie, bola potrebná
obrovská tepelná energia podobná rádioaktívnej. Fantiho výskum tak potvrdzuje presvedčenie
katolíkov, že muž na plátne je samotný Božský Spasiteľ.
Rakúsky katolícky mesačník Glaube und Kirche 5/2022 uverejnil rozhovor s týmto vedcom,
v ktorom uvádza, že okrem Turínskeho plátna sú predmetom jeho výskumu aj eucharistické
zázraky, ktorých existuje v Európe viac ako sto v priebehu cca. tisíc rokov. Práve tieto výskumy,
keď sa zaoberal mimoriadnymi, fyzikálne nevysvetliteľnými javmi, z neho urobili kategorického
odporcu podávania svätého prijímania na ruku.
Okrem iného povedal:
“Skúmal som nasledujúci prípad. V októbri 2020 v kostole v severnom Taliansku spadla počas
svätého prijímania na zem konsekrovaná hostia. Bola zdvihnutá a v súlade s predpismi
umiestnená do nádoby s vodou, aby sa rozpustila. Ale sfarbila sa do červena a začala z nej
vytekať krv.
Okrem toho sa navlhčeným tkaným obrúskom, ktorý sa používa na vytieranie kalicha, zotreli
na podlahe čiastočky svätej hostie – a opäť sa presne podľa kanonických predpisov tento tkaný
obrúsok vložil do nádoby s vodou. V priebehu piatich dní sa na ňom objavilo veľké množstvo
malých krvavých škvŕn a pri ďalšom skúmaní sa aj pod týmito voľným okom viditeľnými
škvrnami nachádzali ďalšie škvrny viditeľné len pod mikroskopom. Zdalo sa mi, akoby došlo
k náhlemu výbuchu nejakého minivulkánu, z ktorého vytriskli kvapôčky krvi.

Chemická analýza preukázala, že sa skutočne jedná o ľudskú krv. Potvrdila to aj ďalšia
podrobnejšia analýza pomocou ESM-EDX (Enviromental Scanning Electron Microscope —
Energy Dispersive X-ray spectroscopy).
Ďalšou nevysvetliteľnou záhadou je tiež to, že za normálnych okolností sa krv najneskôr po roku
rozpustí vo vode. Ale táto nie, je stále živá. Dal som to preskúmať kardiológom, ktorí
jednohlasne konštatovali, že krv na tkanom obrúsku kalicha a krv, ktorá z neho unikla do vody,
kde vytvorila samostatné červené škvrny, patrí živému človeku v strašnej agónii, ktorý strašným
spôsobom trpí.
Dospel som k záveru, že ide o ďalší eucharistický zázrak a bolo pre mňa veľkou cťou, že som ho
mohol so svojím tímom preskúmať. Zároveň to vrhá úplne iné svetlo na prijímanie na ruku, ktoré
talianska biskupská konferencia nariadila počas covidu, až na malé výnimky. Výsledok
opísaného experimentu potvrdzuje pravdivosť slov svätého Augustína, že Kristus je prítomný
aj v najmenšej čiastočke svätej hostie.
Pri podávaní na ruku padajú drobné úlomky Kristovho tela na zem – a ľudia po nich
šliapu. Vďaka svojmu bádaniu som sa hmatateľne presvedčil, že aj tieto drobné čiastočky sú
Telom a Krvou Spasiteľa. Dospel som k názoru, že podávanie svätého prijímania na ruku
je svätokrádež, duchovný zločin.”
Toto sú slová objektívneho vedca, ktorý videl zázrak priamo vo svojom laboratóriu. Je pritom
nepochybné, že keď veriaci prijímajú na ruku, úlomky padajú na zem, najmä keď si prijímajúci
vloží svätú hostiu z ruky do úst a ide do lavice s rukami spustenými pozdĺž tela. Čiastočky, ktoré
priľnuli na ruke prijímajúceho, padajú na zem a ľudia po nich šliapu. Nie sú to však len také
hocijaké čiastočky, ale – ako dokazuje zázrak, s ktorým sa stretol profesor Fanti – autentické
Kristovo Telo, a to doslovne, skutočne a v samej svojej podstate presne podľa znenia
dogmatickej definície Tridentského koncilu.
Našťastie sa pri tradičnej omši a pri gréckokatolíckej liturgii nepodáva na ruku; samotná
štruktúra obradu to sťažuje, hoci na začiatku covidového podvodu bola u nás snaha zaviesť túto
svätokrádežnú formu aj do tridentskej omše slúženej vo farnosti. Na Slovensku dokonca samotní
gréckokatolícki biskupi “z hygienických dôvodov” nariadili podávať prijímanie na ruku.
Zdá sa, že dnes sa všetko opäť vrátilo do normálu. Preto prosíme a naliehavo vyzývame všetkých
veriacich katolíkov, ktorí navštevujú Novus Ordo Missae (nový omšový poriadok – pozn. prekl.),
aby sa zásadne zdržali prijímania na ruku a pamätali na vyššie uvedené slová profesora Fantiho.
A ak by sa opäť objavila nejaká hygienická totalita, kde by niekto zo svetských alebo cirkevných
kruhov prikázal prijímať len na ruku, odmietnite to. Ak vám kňaz odmietne podať sv. prijímanie
(do úst), tak prijímajte duchovne. Pán v takej mimoriadnej situácii môže zariadiť, aby sa úžitok
z tohto duchovného prijímania vyrovnal fyzickému prijímaniu skutočného Pánovho tela, pretože
u Neho nie je nič nemožné. Porovnajte obe tieto alternatívy a vyberte si, čo je pre vašu spásu
lepšie: prijímať fyzicky na ruku – a tým sa dopustiť rúhania voči Spasiteľovi, alebo sa obmedziť
len na duchovné prijímanie a vzdať Pánovi patričnú úctu, trebárs aj v podobe pokánia za tých,
ktorí Ho striasajú zo svojich rúk a šliapu po Ňom?
Zdroj článku v češtine: Podávání na ruku je duchovní zločin

