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FARNÍK
Drahí bratia a sestry, Slováci a Slovenky,
začnem úžasným poznaním referendových dní :
"Nie som sám a mám 900 000 bratov a sestier."
Vďaka Vám všetkým za osobné svedectvo a nádej pre život v
tomto slzavom údolí.
Vďaka Vám za modlitby a pôsty.
Vďaka Vám za úsilie, obety a úzkosti srdca.
Vďaka Vám aj za bolesť, pocity horkosti a sklamania!
lebo nič veľkého a hodnotného sa nezrodí z pohodlia
a bezpečia, ale rodí sa ťažko z osobných obetí ľudí túžiacich
po spravodlivosti.
Môžeme hrdo zdvihnúť svoje hlavy, veď Boh je s nami,
bojujeme za spravodlivú vec, za poriadok vecí ustanovených
našim Bohom od počiatku.
Pán prijme pravú obetu a použije jej ovocie na posvätenie
tohto sveta, čo nás má viesť k radosti a nie k beznádeji, <lebo
veľa zmôže modlitba spravodlivého>.
Obetujme urážky, osočovanie a nespravodlivé hanobenie od
„tolerantných ku všetkému“ ako zmiernu obetu za strašný
hriech genocídy nášho vlastného slovenského národa - za
vraždu jedného milióna najnevinnejších a najbezbrannejších v
materskom lone.
Opantaní „víťazstvom“ nevidia a nepočujú, neuvedomujú si
že zajtra môže prísť čas, keď aj oni budú potrebovať ľudí s
rozhodným postojom a rovnou chrbticou bez „politickej
korektnosti“, ľudí s poctivým srdcom, schopných pozdvihnúť
svojho ducha a priniesť obetu. Beda národu, ktorý sa zmení na
masu bezprizorných hedonistov.
Ich kampaň, postavená na totálnom negativizme základného
práva človeka aktívne sa podieľať na správe veci verejných,
môže mať zničujúci dopad na úplne základné mechanizmy
fungovania spoločenstva ľudí, zvaného národ alebo štát.
Potom bude neskoro pýtať sa „prečo“ , hoci pýcha
a obmedzenosť budú hľadať vinníka vždy niekde inde ako
u seba.

Bratia a sestry z dnešných časov jasne vidíme, že :
< nie je možné aby neprišli pohoršenia, ale beda tomu, skrze
koho prichádzajú >
O tých čo šíria tento mor nečistoty a otrávené ovocie
pohoršenia, sám Všemohúci Boh hovorí v Mojžišovej piesni :
< Moja bude pomsta a odveta v deň, keď sa im podlomia
nohy,
Veď ich deň záhubný sa približuje a ich krutý osud je
nablízku >
Boh sa ujme svojich maličkých.
Ostrá hrana referenda rozčesla oponu a ukázala KTO JE
KTO :
Tieto dni taktiež priniesli poznanie časov a triedenie duchov.
- ukázala charakter štátnych inštitúcii a politických strán,
- odhalila „slovenské“ súkromné kabalistické televízie,
noviny a časopisy,
- obnažila duchovnú a morálnu biedu „verejnoprávnej“
RTVS ;
ALE predovšetkým ukázala osobné postoje a morálnu biedu
konkrétnych ľudí, trasúcich sa na svojich postoch čo i len pri
myšlienke, že by mohli byť obvinení z prehrešenia sa proti
politickej korektnosti, alebo pristihnutí pri náznaku určitého
zásadne vyhraneného názoru.
Mediálna ŠELMA naplno ukázala svoju tvár a stratila aj
posledné zdanie predstieranej tolerancie, a v zápale boja
zabudla aj na povinný závoj pretvárky pri jej hre na
„demokraciu“.
Naplno ukázali svoju „vyváženosť“ a to s bohorovným
úsmevom špiniaci našu spravodlivú vec, spokojne berúc
judášske peniaze za všelijakú nečistotu, ohavnosť a sprostotu,
za všakovaký hnus a pornografiu, ktorými ohlupujú a ničia
duše maličkých. Táto zrada ostane v pamäti národa !!!
Dobre o vás v Duchu Svätom prorokoval Dávid pred 3 000
rokmi :
< Pomôž mi Pane, lebo niet už svätých, stratila sa vernosť
medzi ľuďmi.
Falošnými slovami sa klamú všetci navzájom,
hovoria úlisnými perami a srdce majú dvojtvárne
Kiež Pán zničí všetky pery úlisné a vystatovačný jazyk; lebo
hovoria :
Náš jazyk nás preslávi, ústa sú nám zbraňou; ktože je Pánom
nad nami?
Pane ty nás zachováš a ochrániš pred týmto pokolením
naveky.
Navôkol chodia bezbožní a najhorší z ľudí sa vyvyšujú>
Myslíte si, že sa schováte pred Božou spravodlivosťou a za
úbohé pozlátko svojej biednej pozemskej existencie, že sa

môžete vysmievať do tváre Spravodlivosti. Myslíte, že budete
užívať tento svet za cenu tak strašnej nespravodlivosti,
pohoršenia a zločinu na dušiach maličkých?
V teple svojho pozemského raja a výslnia vlastného ega si <
blázon v srdci hovorí: „Boha niet.“ >
<Skazení sú a ohavnosti páchajú, nikto z nich nerobí dobre.>
<Boh pozerá z neba na synov ľudských a skúma, či je niekto
rozumný a hľadá Boha.>
<Všetci poblúdili, všetci sa skazili; nikto nerobí dobre, veru,
celkom nik.>
<Kde podeli rozum tí, čo páchajú neprávosť a požierajú môj
ľud, akoby jedli chlieb?“>
Neboj sa maličký, lebo
<Boh roztrúsil kosti tvojich utláčateľov, zahanbení sú, lebo
Boh nimi opovrhol.>
Na záver
Každý pohár sa raz naplní, aj pohár mediálnej manipulácie
a propagandy – < všetko má svoj čas >.
Záverom by som chcel poukázať na fakt, že zdrojom
novodobej pohanskej gender ideológie je Bruselská
administratíva, ktorá bez toho, že by jej niekto dal k tomu
mandát, vnucuje nám túto ideológiu, diktuje a predpisuje ako
máme žiť, určuje čo je dobré a čo je zlé, ba čo horšie, čo si
máme myslieť alebo nie.
Hlasovali sme za takýto novodobý Babylon ?
Vyplýva z toho poučenie, že nie je možné stolovať
s Molochom za jedným stolom a pritom si myslieť, že okúsim
len niečo a nepoškvrním sa nečistotou a modloslužbou.
To nás musí viesť k úplne jednoznačnému odmietnutiu tohto
internacionálneho kotla národov, ktorého cieľom je
neuskutočniteľná utópia superštátu či impéria s masou
ovládateľných ustráchaných jedincov, bez národa, rodiny, so
zbortenou pohlavnou identitou.
My nemusíme niekde patriť, len preto, že tam patria „všetci“ –
ešte aj dnes je dosť takých, čo sú sami sebou.
Odkaz pre Alianciu za rodinu
Vážená Aliancia za život - viete čo znamená 900 000
aktivizovaných, motivovaných a zásadových voličov ? Pri
obvyklej volebnej účasti cca 55% to znamená 35%
poslaneckých kresiel v parlamente – to je politické
zemetrasenie, to je úplná zmena politickej štruktúry
a koniec veľkej časti dlhoročných oportunistických politikov.
Preto ten krik, preto spochybňovanie - za ním sa skrýva ich
strach.
Čo s tým urobíte ?
Ivan
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Oznamujeme

Bohoslužby

V štvrtok vyložená Sviatosť Oltárna k poklone od 17.00
do 17.50.

Štefana Durčáka, výročná
Poďakovanie za 73 rokov života, za deti
a vnúčatá a BP
z rodiny 1045
Karola, poďakovanie za 60 rokov života,
pokoj v rodine a zdravie 396
rodičov a sestru 527
Za zdravie a BP pre Žofiu
kňaza o 700
kňaza o 830
večer
Poďakovanie za 70 rokov života, za
zdravie a BP pre rodinu 556
Poďakovanie za 10 rokov manželstva, 35
rokov života a BP pre rodinu
manžela a za BP
mamu Margitu 226
Poďakovanie a za BP a zdravie 861

Jarné kántrové dni v stredu, piatok, sobotu. Obsah:
príprava na pokánie a na sviatosť zmierenia a činorodá
láska k blížnemu.
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Sv. Polykarpa, biskupa
a mučeníka, spom.
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Utorok po 1. Pôstnej nedeli
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Streda po 1. Pôstnej nedeli
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Štvrtok po 1. Pôstnej nedeli
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Piatok po 1. Pôstnej nedeli

630
1800

So

Sobota po 1. Pôstnej nedeli
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DRUHÁ POSTNA NEDEĽA
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Spoločenstvo Modlitby Matiek Vás pozýva na
modlitbové stretnutie v stredu 25. 02. 2015 po večernej
sv. omši.
V piatok bude mať pobožnosť
Spoločenstvo Modlitby Matiek.

Krížovej

cesty

Rodičia prvoprijímajúcich detí nech donesú svedectvo
o krste dieťaťa, ak dieťa bolo pokrstené v inej farnosti
ako Novoť.
Snúbenci, ktorí chcú uzavrieť manželstvo do konca
mesiaca august, nech sa prídu zapísať v termíne od 23.
02. 2015 do 07. 03. 2015, okrem nedele.
Slovenská katolícka charita pripravila už štvrtý ročník zbierky
Pôstna krabička pre Afriku, ktorá je zameraná na pomoc
chudobným deťom a rodinám v subsaharskej Afrike. Výťažok
zbierky bude použitý na podporu zdravotníckeho centra v
Rwande a centra pre deti s HIV v Ugande. Charita poslala
Pôstne krabičky do viac ako 630 farností na celom Slovensku.
Všetci veriaci sú pozvaní zapojiť sa do tohto projektu. Na
stránke www.charita.sk <http://www.charita.sk/> sa možno
dozvedieť viac informácií a taktiež je možné aj prispieť na
spomínané projekty. Všetkým darcom úprimné Pán Boh
zaplať.
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