17. mája 2015

FARNÍK
Dám im všetky ich stavu potrebné milosti.
Všetky prisľúbenia B. Srdca sú vzácne a veľmi
potešujúce pre človeka. No v dnešných časoch zdá sa
práve prvé prisľúbenie mimoriadne časovým a vážnym.
Koľkí sú dnes nespokojní so svojim stavom!
Nejeden mladík nenávidí školu, chcel by radšej
do roboty. Robotník by zas hádam radšej kupčil,
úradoval. Úradník by chcel azda advokátom byť, kým
advokát hádam zas niečím iným.
Namiesto, aby celou chuťou dali sa do roboty
svojho povolania – ktoré by sa im potom aj darilo –
kazia si sami sebe všetko, a tým daromne trápia seba a
otravujú si život.
Aj tam, kde by to človek najmenej očakával,
nájdeme nespokojnosť so svojim stavom: Už dieťaťu
zdajú sa rodičia veľmi prísni, učitelia tyranmi...
Liek na ranu
Tu treba veru hodne milosti a osobitnej pomoci
Božej, aby človek spokojný bol so stavom, ktorý si
vyvolil a svoj kríž roky a roky trpezlivo, ba radostne
nosil.
Nuž a Pán Boh dáva každému stavu potrebné
milosti. Ba pre dva najváženejšie stavy – dal aj osobitné
sviatosti: pre duchovný stav sviatosť kňazského
posvätenia, pre manželský stav sviatosť manželstva.
Škoda, že na to zabúdame! Týmito sviatosťami
dostávajú sa osobitné milosti na celý život pre všetky ich
stavové povinnosti
Takéto osobitné milosti núka nám Božské Srdce

v tomto prvom prisľúbení pre každý stav; pravdaže aj
pre kňazský a pre manželský. Čím je teda olej pre stroj,
tým je prvé prisľúbenie pre každodenné povinnosti. Jeho
účinkom ľahšie sa budú krútiť kolesá života; menej
budú vŕzgať! B. Srdce nám umožní povinnosti stavu s
ľahkosťou a s radosťou plniť.
Či si mladý, či starý, či slobodný, či nie: tuto
máš istý liek na všetky biedy svojho stavu!
Ba aj keby si bol nemúdre vyvolil svoj stav a to
taký, ktorý sa už nedá meniť, aj vtedy môžeš rátať na
toto prvé prisľúbenie! Čo si si vyvolil, toto je už tvoj
stav. Preto i na ten sa vzťahuje prisľúbenie B. Spasiteľa:
Dám im ich stavu potrebné milosti. Teda môžeš mať
dobrú nádej, že sa chyba napraví, - alebo aspoň ľahšie
budeš niesť jeho následky a záslužným sa ti stane život i
v tomto stave pre večnosť.
Ako si zaistiť prvé prisľúbenie
Božský Spasiteľ ho sľubuje za úctu svojho
Srdca, či vlastne jeho lásky pod znakom Srdca. Je to
ozaj ľahká podmienka. Predsa nemáme sa tomu čo diviť.
Veď keď sa obrátime na Jeho Srdce, ktoré nás
tak nesmierne milovalo (zomrelo za nás!) a ktoré nás
ešte vždy tak nekonečne miluje (Eucharistia), dotýkame
sa Spasiteľa na mieste najcitlivejšom. Robíme mu milé a
akési sväté násilie, ba akoby úsluhu, keďže jeho láska
túži rozšíriť sa a zapáliť srdcia.
Božské Srdce, ach aké si dobrotivé, hotové na pomoc!
Sláva Ti! Aký nedbalý a slepý by som bol, keby som sa
obral o tvoju osobitnú pomoc!... Dal si slovo, zachováš
ho – aj čo by mi najvybranejšie milosti boli potrebné!
„Dám im všetky ich stavu potrebné milosti!“
Ako plní Pán Ježiš prvé prisľúbenie?

Anna M. zo Zvolenskej
Len veľmi skrátka opíšem, ako som skúsila veľkú lásku a
milosť B. Srdca Ježišovho vo svojom stave.
Svetom – pre biedu! Vo svetovej vojne stala som
sa vdovou: 3. augusta prišiel na svet chlapec a 4-ho som
dostala smrtný list, že mi muž padol v Przemysli.
Nemala som čím troje maličkých obživiť. Čo robiť?
Zobrala som si ich ako sliepka pod krídla a odišla som
svetom.

Ale keď som odchádzala, bolo mi najprednejšie
obrátiť sa na Božské Srdce. Srdečne som prosila: „B.
Srdce, sprevádzaj ma s mojimi sirotami! Neopusť ma,
aby som s nimi nezahynula hladom. Požehnaj mi pre ne
kúsok chleba. A tak som odcestovala z Rakovej pri
Čadci do Ipoľských Šiah a do P...
Aj kníh som si vtedy vzala. Poručil mi ich ujček.
Boli to svätovojtešské knihy. Bol ich plný kufor, ale
predsa som ich len nechcela nikde nechať, aby nevyšli
na navnivoč. V Žiline som sa bála, že ma pre ne
zatvoria. Mysleli si, že som akýsi vyzvedač. Všetko mi
rozhádzali po železničnej trati. Ale keď našli medzi nimi
Život Ježišov aj P. Márie, zas mi ich pozbierali a pustili
ma. A tak som spokojne až sem prišla.
Bola som chudobná ako kostolná myš. Len z
večera na ráno a z rána na večer som živila svoje úbohé
sirôtky. Ale B. Srdce mi vždy bolo na mysli a na jazyku.
Keď nastal pokoj, zas som sa vydala. B. Srdce
mi doprialo dobrého manžela, už staršieho rozumného
človeka. Aj deti po nebohom, P. Boh ho osláv, mám tiež
pri sebe. Už som im aj zemičky prikúpila 8 jutár, aj
pasienku 5 j. od panstva. Máme do Božej vôle aj 5 kusov
rožného statku. Žijeme s pomocou Boha Všemohúceho v
pokoji.
A ktože mi to preukázal? Božské Srdce Ježišovo,
ktorému som sa odporučila so sirôtkami, keď som z
domu vychádzala. Ani som ten obraz nikde nenechala,
čo mi ako ťažko bolo niesť batoh.
Ale mi B.
Srdce aj štedro dávalo všetky milosti pre telo i pre dušu.
Roku 1924 upadla som do ťažkej choroby. Zdalo
sa mi, že musím svet opustiť. Ale všetci domáci obrátili
sme sa na B. Srdce a láskavo pomohlo.
Pri tejto chorobe dostala som zas strašne zlé
myšlienky, ako by mi P. Boh neodpustil a nebolo milosti
pre mňa. Viac ma to bolelo, ako tá ťažká choroba. Skoro
som zúfala. Darmo ma duchovný otec posmeľoval,
darmo aj domáci – len som nemohla nájsť pokoja. Ale
raz som kázala, aby mi všetky knihy priniesli, čo som si
za vojny sem doniesla z Horniakov. A tam naraz nájdem
zaviazaný Posol B.S. Celú knihu som prečítala.
Bože môj, či to len bolo prešťastné čítanie pre
mňa! Hoci som sa triasla od slabosti, duša sa
zohrievala, lebo som sa tam dočítala, aký je P. Boh
milosrdný. A od tých čias som mala pokoj. Bola som
oslobodená.

Úmysly svätých
omší

/

Oznamujeme

18.05. – 24.05. 2015

ráno
Po
U
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Za zdravie pre syna a poďakovanie
dobrodincom 807
Kristínu Kuchťákovú (25. výročie smrti)
syna (nedož. 25 rokov) a poďakovanie za
50 rokov života 64

Š

rodičov, starých rodičov a súrodencov 414

Pi

Teréziu Brandýsovú a účastníkov pohrebu

So
N

Za Božie sprevádzanie a BP, za deti a krstnú
mamu o 700
Helenu Buckulčíkovú 770 o 830
večer

Po
U
St
Š
Pi

Za zdravie a BP pre rodinu 1053
Pavla a Kristínu Šupulových 1039
Serafína a Justínu, za zdravie pre rodinu
182
rodičov a sestru 527
z rodiny Zavoďančíkových
a Pilšákových a za žijúcu rodinu

Bohoslužby

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

Po

Sv. Jána I., pápeža a mučeníka, ľ.
spom.

630
1800

U

Deň po 7. veľkonočnej nedeli

630
1800

St

Deň po 7. veľkonočnej nedeli

1400
1800

Odpustová púť na Staré Hory 24. 05. 2015. Odchod
autobusu o 6.00 od Kasárne. Záujemcovia prihlásiť na t.
č. 0908 967 407.

Š

Sv. Krištofa Magallanesa, kňaza,
a spol. mučeníkov

630
1800

Mladí pozývajú mladých od 15 rokov na festival Lumen
do Trnavy 5. – 6. júna 2015. Pôjde sa vlastným
autobusom z Novoti v piatok 04. 06. 2015 okolo 14.00
okolo zastávok.
Záujemcovia prihlásiť sa na t. č. 0944 747 280.

Pi

Deň po 7. veľkonočnej nedeli

630
1800

So

Deň po 7. veľkonočnej nedeli

700

NEDEĽA ZOSLANIA DUCHA
SVATÉHO

700
830
1030

Dnes na Siedmu veľkonočnú nedeľu je zbierka na
katolícke masmédia. Táto nedeľa je 49. Svetový deň
spoločenských komunikačných prostriedkov.
Letné kántrové dni sú v stredu, piatok a sobotu.
Záväzný jeden deň. Obsah týchto dní: Prosby za jednotu
kresťanov alebo za duchovné povolania.
Veriaci, ktorý sa zúčastní na slávnosť Zoslania Ducha
Svätého na verejnom speve alebo recitovaní hymnu
Veni, Creator, môže za zvyčajných podmienok získať
úplné odpustky.
Nedeľou Zoslania Ducha Svätého sa končí Veľkonočné
obdobie.

Zapisovanie úmyslov na mesiac jún bude v Svätodušnú
nedeľu 24. 05. 2015.
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Rímskokatolícky farský úrad Novoť
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tel.: 043 5590 230; 0911 590 230
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