zväzkov manželstva so všetkými strašnými následkami pre
otca, matku a pre deti.
Čože bude v takej rodine bez pokoja s rodičmi na staré dni?

24. mája 2015

FARNÍK
Druhé prisľúbenie

Ich rodinám udelím pokoja.
Prvé, čo anjeli oznamovali a priali, keď Spasiteľ prišiel na
svet, bolo: „Pokoj ľudom dobrej vôle“. (Luk. 2,14.) Aj sám
Spasiteľ to žičieval apoštolom: Pokoj vám!
Hej, tento pokoj je z najväčších darov Božích na zemi, bez
neho niet pravého šťastia na svete. Platí to o jednotlivcoch, ale
ešte vo väčšej miere o rodine, kde bez pokoja niet spokojného
spolunažívania, teda ani šťastia a blaženosti.
Čo je vlastne pokoj?
Sv. Augustín odpovedá, že pokoj je „tichosť v poriadku“. A
poriadok je zasa v tom, že je všetko na svojom mieste. Hej,
keď je všetko na svojom mieste, či v štáte, či v obci, či v
rodine – tam je ozaj pokoj.
Ale nech len prekročia svoje miesto: nech napr. predstavení
prekročia hranice svojej právomoci, nech sa poddaní zoprú
kráčať v medziach povinností, zaraz je po pokoji a nastanú
spory a roztržky.
Kdeže je prameň nepokoja? Touto otázkou sa už sv. Jakub
zaoberal vo svojom liste (4, 1.), kde takto píše: „Odkiaľ sú
medzi vami boje a odkiaľ rozopre? Či nie odtiaľ: z vašich
náruživostí, ktoré broja vo vašich údoch?“
Hej, náruživosti nedajú, aby v rodine všetko bolo v tichosti na
svojom mieste. Preto nastáva sebeckosť, neporiadok, trhanie.
Keď napr. matka myslí sebecky iba na seba – čože sa stáva?
Nie je nikdy spokojná. Vždy sa len žaluje na muža, na deti.
Namiesto, aby prinášala šťastie všetkým okolo seba, ona ho
očakáva od nich; znechucuje ich vrtochmi, zvadou.
Muž vtedy, pravda, po robote, chce mať trochu pokoja, preto
uteká z domu, od nevrlej, dudravej družky života. – Nastávajú
zvady, dakedy aj bitka. Niekedy nastane aj trhanie svätých

Čo s deťmi? Aká je ich výchova v takejto rodine? Stanú sa
neposlušnými. O rodičoch hovoria bez úcty; neraz sa i
vyhrážajú, hrozia odísť z domu, aby tak unikli rodičovskému
dozoru. Ale ani medzi sebou sa nemilujú: žiarlivosť, sebectvo
vyvolávajú zvady a hádky medzi nimi...
Kde je koreň všetkého toho nešťastia? Rodina, alebo aspoň
ktorýsi jej člen zabúda, že rodina patrí Bohu. V ktorej rodine
sa však nectia jeho práva, utiahne sa. Jeho miesto zaujme zlý
duch. Pod jeho vplyvom bujnie potom sebectvo, závisť,
nenávisť a ustavičný nepokoj.
Z toho smutného položenia ťažko nájsť východiska. Tu
obyčajné ľudské prostriedky nestačia.
Ktože navráti rodine pokoj?
Spasiteľ, úctou svojho Srdca, ktorú tak veľmi odporúčal. – On
to prisľúbil – za tú úctu.
Keď si rodina na najkrajšie miesto v dome dá obraz B. Srdca a
najmä, keď sa mu zasvätí a usiluje sa žiť v duchu zasvätenia,
napodobní sv. Rodinu, ktorú tiež B. Srdce spájalo. Ono jej dá
potrebné, pomocné milosti, aby jej členovia ľahšie mohli
spolu žiť. Vleje im ducha obetavosti a túžbu šťastlivými
urobiť aj ostatných členov rodiny.

dobre urobila svojim, pomáhala tým, čo okolo nej trpia. Nie je
šťastlivá, iba keď priniesla troška šťastia svojim, hoci
veľkými obetami. Všetkým preukazuje svoje dobré srdce,
starým i deťom. Pri nej rastú deti v bázni a v láske k Bohu,
ako čisté kvety. Šťastlivé sú, keď môžu čím dlhšie ostať pod
otcovskou strechou. Srdce ich vždy ťahá domov.
Kresťanské rodiny, chcete si zaistiť sv. pokoj? Obráťte sa s
dôverou na B. Srdce, jeho pravá úcta vás spojí v láske a zaistí
vám žiadaný pokoj.
Opakujme si často krásny vzdych: Najsvätejšie Srdce
Ježišovo, ochraňuj naše rodiny!
Príklad zo života
Dekan Wetzel, známy v Nemecku peknými ľudovými spismi
rozpráva toto:
Poznal som ženu, ktorá mala ozaj dobrosrdečného muža a
predsa boli obaja veľmi nešťastní. Ona bola vinovatá. Bola to
nevrlá stvora: všetko, ale všetko ofrflala!
Keď manžel v nedeľu doma ostal hrať sa s deťmi, vtedy
kričala: „ mal by si sa ísť ukázať aj do spoločnosti, inak bude
z teba celý pecivál, keď nepôjdeš medzi ľudí.“ Vypil však
pohár piva alebo vína, už mu aj robila výčitky, že je
ľahkomyseľný!
Šatil sa jednoducho, tu sa mu vysmievala: „Chodíš ako
ozajstný žobrák!“ Keď si však zaopatril lepší odev, zas sa
žalovala, že je márnotratný.

Obetavosť je základom rodinného pokoja. Bez nej nemôžu
ľudia pokoj požívať na svete, ani sami so sebou, tým menej s
inými. Pokoj je drahá vec – treba ju zadovážiť obetavosťou.
Treba veľkodušnosti a odvahy. Dodá nám ich B. Srdce, ktoré
svojou láskou a obetavosťou tak zázračne žiari.

Ak bol pri jedení veselý, manželka zaraz bedákala: „Bože, ty
si žiješ bez starostí, ani dajaký tovariš a nič sa nestaráš o
budúcnosť.“ Keď sa však vážne zamyslel, vyčitovala mu, že
nedôveruje v Boha.

Kto miluje Srdce Ježišovo, predovšetkým usiluje sa mu páčiť a
z lásky k nemu miluje i blížneho. Či nie sú však najbližší naši
blížni práve otec, matka, bratia, sestry a ostatní príslušníci
rodiny?

Pre túto ustavičnú zvadu celá rodina bola nešťastná. Rodičia
nemali pred deťmi nijakej vážnosti. Deti najmä matku
nemilovali, neposlúchali. Muža to veľmi bolelo. Mnoho sa
modlil, aj dal na modlitbu, ale sa nič nezlepšilo.

Týchto treba teda predovšetkým milovať pre Boha, pre lásku
B. Srdca. Hej, ono vleje túto lásku do sŕdc a to lásku trpezlivú,
ktorá vie aj odpustiť kvôli sv. pokoju. Takú lásku, ktorá vie
byť aj slepou a hluchou, keď ide o menšie chyby, len aby sa
zachovala vážnejšia vec: pokoj v rodine.

Konečne zaobstaral sošku Božského Srdca i postavil ju v izbe
na predné miesto. Každý deň, ráno i večer museli si všetci
kľaknúť pred sošku a spolu sa modliť. Na koniec modlitby otec
vždy pripojil vzdych: „Ó Božské Srdce Ježišovo daruj nám
láskavo domáci pokoj.“

A matka? Neobíde sa bez veľa roboty, bez veľa ustávania; ale
sa nebude žalovať. Keď sú len muž a deti šťastlivejší aj ona je
spokojná. Naučila sa od B. Srdca žiť obetami. Často pozerá na
B. Srdce, aby u neho našla sily a smelosti. Rozpamätáva sa, že
nás Srdce Ježišovo milovalo, obetujúc sa za nás na kríži.
Obetuje svoj odpočinok, svoje noci, zdravie, ba aj život, aby

A nastal obrat a znamenitý! Žena uznala svoje chyby,
oľutovala ich a napravila sa. Odvtedy pokoj a láska panuje v
celej rodine.

Úmysly svätých
omší

/

Oznamujeme

Bohoslužby
25.05. – 31.05. 2015

ráno
Po
U
St

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

Tolentínu Ratulovskú
Máriu Kovalčíkovú (výročná) 1022
Hanku a žijúceho manžela 453

Š

Za kňazské a rehoľné povolania, deti a
vnúčatá

Pi

Za zdravie a BP pre rodinu 225

So
N

Na úmysel celebranta
Poďakovanie za 45 rokov života,
a Helenu Pidíkových o 700

Jána

večer
Po
U
St
Š
Pi

So
N

Vendelína a rodičov
Daniela a Máriu Kondelových
Poďakovanie za 80 rokov života a
manžela 786
mamu a Martinku

Mladí pozývajú mladých od 15 rokov na festival
Lumen do Trnavy 5. – 6. júna 2015. Pôjde sa
vlastným autobusom z Novote v piatok 04. 06.
2015 okolo 14.00 okolo zastávok. Záujemcovia
prihlásiť sa na t. č. 0944 747 280.
V dňoch 20 - 21. júna organizujeme farskú púť do
Lichne /Poľsko/ s návštevou rodiska sv. Faustíny
Kowalskej. Záujemcovia si môžu bližšie informácie
zobrať zo stolíka v kostole, alebo sa informovať a
prihlásiť u p. Štefana Kolenčíka č. d. 91, alebo na
tel. 0907526259 najneskôr do 7. júna 2015.
Predpokladaná cena na osobu je cca 30 €. Štefan
Kolenčík

Po

Svätodušný pondelok
Votívna sv. omša O Duchu Svätom

630
1800

U

Sv. Filipa Neriho, kňaza, spom.

630
1800

St

Deň v Cezročnom období

1400
1800

NÁŠHO PÁNA JEŽIŠA KRISTA,
NAJVYŠŠIEHO A VEČNÉHO
KŇAZA, sviatok

630
1800

Pi

Deň v Cezročnom období

630
1800

So

Panny Márie v sobotu, ľ. spom.
Sobášna sv. omša

700
1400

N
3

DEVIATA NEDEĽA
V CEZROČNOM OBDOBÍ
NAJSVATEJŠEJ TROJICE

700
830
1030

Š
Spoločenstvo Modlitby Matiek Vás pozýva na
modlitbové stretnutie v stredu 27. 05. 2015 po
večernej sv. omši.

Zájazd do Medugorje 4. – 11. 07. 2015. Viď
program na nástenke!!! Môžete sa hlásiť
u p. Heleny Jakubjakovej, Novoť 561, tel.
0907 027 567, do 14. júna 2015.

Poďakovanie za 80 rokov života a BP pre
rodinu
Za snúbencov

Rímskokatolícky farský úrad Novoť
tel.: 043 5590 230; 0911 590 230
e-mail: farnost@novot.sk
č. ú.: 0054179595/0900
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