7. júna 2015

FARNÍK
Vo všetkých protivenstvách ich poteším.
„Oči sa mi smejú, srdiečko mi plače“ – hovorí
prekrásna národná pieseň. Hej, v ľudskom živote mieša
a premieňa sa radosť a smútok. Popri radosti všetci
kedy-tedy viac-menej skusujeme aj kríže a trápenia.
Dokazovať to – bolo by vodu do Dunaja nosiť.
Telo má svoje všelijaké trápenia – Bože, ako
strašné neraz! A duši tiež nekvitnú vždy ruže, jesto i
veľa tŕňov! Žiaľ stíska srdce. Bieda biede ruku dáva – na
zúfanie, ľudsky hovoriac.
Kríž máme neraz sami so sebou, s robotou, so
zdravím, s núdzou, s počasím, s tisíc maličkosťami.
Hodne krížov robia nám aj iní, s ktorými žijeme:
seberovní a predstavení, blízki i ďalekí, raz nevinne, raz
aj zo zlosti...
Každý deň má svoje kríže – ako má (nebuďme
nevďační!) aj svoje radosti – aspoň v Bohu. Ale
podaktorým v očiach slzy ani nevysychajú!
Svojská dobrota B. Srdca
Nuž a tu sa hlavne ukazuje svojská dobrota B.
Srdca. Dalo svojim ctiteľom tretie prisľúbenie: „ Vo
všetkých protivenstvách ich poteším“. Sú to akoby jeho
staré slová: „Poďte ku mne všetci, ktorí sa namáhate a
obťažení ste a ja vám dám odpočinúť.“
Potešiť, posilniť zroneného je znakom
šľachetného s veľkodušného srdca. Nuž a pravda, B.
Srdce bez porovnania je najšľachetnejšie a
najveľkodušnejšie z ľudských sŕdc. Je ono i ľudské i
Božské Srdce – šľachetné je šľachetnosťou samého
Boha...

Koľko raz to dokázal Ježiš za života, keď dobre
robiac a všetkých uzdravujúc chodil po zemi, ba
vdovinho syna z Naimu a svojho priateľa Lazara aj
vzkriesil. U toho aj zaplakal! Božie slzy!
Ba aj sám skúsil všetky ľudské biedy: muky na
tele, úzkosť v Srdci. Všetky posvätil a naučil nás, ako ho
máme nasledovať.
Čože sľubuje?
Nie to – čo by naša slabosť a krátky rozum si žiadali –
že nám hneď vezme trápenia.
Ale robí s nami ako matka s dieťaťom.
Neodníme mu horký liek, ale posmelí ho, pomôže mu
ľahšie ho užiť.
Ježiš vie, že sme na tomto svete iba na skúške:
až po nej prichádza nevýslovná, prešťastná odmena. Vie,
že hlavné a jedine potrebné je: ísť cestou do neba!
Preto ani nesľubuje svojim ctiteľom, že im
vezme kríže, ale vraví: „Vo všetkých protivenstvách ich
poteším.“
V čom je potecha B. Srdca?
Už samotná úcta B. Srdca posilňuje a teší v krížoch.
Veď po prvé učí nás spájať svoje bôle s bôľmi B. Srdca,
a tak trpezlivo ich znášať. Ježiš obetuje Otcovi
Nebeskému nielen naše modlitby, ale aj naše bôle spolu
so svojimi a dáva im nesmiernu hodnotu pre večnosť.
Povedz veľkodušne: „B. Srdce, prijímam tento kríž v
spojení s obetami tvojho B. Srdca – tebe na slávu a mne
na spasenie – a hneď skúsiš, ako ti obľahčí kríž svojou
milosťou.
Svätá Terézia (španielska) dobre hovorí: Len čo
sa človek poddá Bohu kríž svoj niesť, už akoby netrpel.
Nuž hej, veď hlavne preto trpíme, lebo sa protivíme
bôľu. Menej by sme trpeli, keby sme kríž s odovzdaním
do vôle Božej prijali, ako Spasiteľ c záhrade Olivovej:
„Otče, nech sa stane vôľa tvoja a nie moja!“
Po druhé pohľad na obraz B. Srdca posilňuje,
teší. Vidíš v ňom všetky znaky bôľu. Kríž, čo je v B.
Srdci zasadený, učí ťa svoj kríž niesť kvôli jemu. Veniec
tŕňov venčí a pichá B. Srdce; vraví ti: prijmi rád svoje
tajné bôle, aby si sa mu podobal! Veľká rana, ako z nej
tečie krv a voda, volá nás s jeho trpkosťami spojiť svoje

slzy – čo sú akoby krvou nášho srdca.
Ale B. Srdce aj samo rovno teší podľa svojho
sľubu. Čo ako veľkodušne prijímame kríž, naša biedna
príroda potrebuje potechy.
Veď či sám Spasiteľ nehľadal potechy u
učeníkov v horkej muke na hore Olivovej? Potom zas
prijal potechu, keď mu ju anjel z neba priniesol.
Vie teda, že nám treba potechy – preto ju aj
sľubuje a aj dáva. Skús a uvidíš!
Ako sa plní tretie prisľúbenie?
Jedného dňa – rozpráva páter T. D. – zavolali ma k
chorému. Bolo to v piatok, ktorý je osobitne zasvätený B.
Srdcu. Našiel som na biednom ležisku, na slame, človeka asi
40 – 50 ročného. Od šiestich mesiacov celkom ochromel.
Okrem toho hnisal mu chrbát a boky. Chudák ležal v
bolestných ranách čo pripomínali Božského Trpiteľa. K tomu
bol opustený, bez dostatočnej opatery, lebo jeho jediná 20
ročná dcéra musela hrdlačiť od rána do noci mimo domu, aby
zarobila na každodenný chlebík.
Sám bol, keď som ho prišiel zaopatriť. A veľmi ma
prekvapila nielen jeho trpezlivosť, ale aj – šťastie a
spokojnosť, čo mu žiarila z tváre.
Ale akože je to možné – pýtam sa ho – že ste pri
toľkých bolestiach taký spokojný?
Chorý len mihol očami – veď prstami nemohol
pohybovať – na pekný obraz Srdca Ježišovho a Srdca P.
Márie v peknom ráme. Dozaista si odtrhol od úst, keď ho
kupoval.
„Pozrite sa, velebný pane, odtiaľ moja potecha! Keď
na mňa prichodia neznesiteľné bolesti, pozriem na Srdce
Ježišovo a potom zas na Srdce Bohorodičky a hovorím si: Tí
viac trpeli ako ty a boli nevinní, kým ty si veľa zhrešil. Vtedy
sa uspokojím a som potešený.“
Veľmi som sa povzbudil na ťažko chorom a potom
zaraz som poslal milosrdnú sestru opatrovať ho. Po dvoch
týždňoch zas som sa k nemu vrátil, ale nábožný trpiteľ sa už
bol presťahoval do lepšieho života. .Keď som sa opýtal, ako
zomrel, odpovedali mi: „Keď sa mu už koniec približoval,
zvolal: „Moja posteľ je posypaná peknými modrými kvetmi a
hľa, prichodí milosrdná Matka Božia, aby ma odviedla“.
Potom skonal s milým úsmevom na tvári.
Ktože by si tu nevzdychol: „Ej však si prešťastný,
keby som len i ja mohol tak krásne umrieť ako ty!“

Úmysly svätých
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ráno
Po
U

manžela a rodičov 889
Za zdravie a BP pre Kristínu,
Mikuláša a z rodiny 516

Š

Za rodiny z deviatnika 123

Pi
So

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

Poďakovanie a za BP 101

St

manžela

rodičov a bratov 445
Poďakovanie za 50 rokov manželstva
Rafaela a Jany a ďalšie BS

N
Antona a Máriu,

Oznamujeme

Jozefa 171 o 700

Bohoslužby
08.06. – 14.06. 2015

Po

Deň v Cezročnom období

630
1800

Veriaci, ktorý sa zúčastní na verejnom recitovaní
modlitby Najmilší Ježišu na slávnosť Najsv. Srdca
Ježišovho, môže získať za obvyklých podmienok
úplné odpustky. Odprosujúca pobožnosť.

U

Sv. Efréma, diakona a učiteľa
Cirkvi, ľ. spom.

630
1800

Pán Boh zaplať za dôstojnú a zbožnú procesiu
s Najsvätejšou Sviatosťou Oltárnou a prípravu
oltárikov.

St

Deň v Cezročnom období

1400
1800

Š

Sv. Barnabáša, apoštola, spom.

630
1800

Pi

NAJSVATEJŠIEHO SRDCA
JEŽIŠOVHO. slávnosť

630
1800

So

Nepoškvrneného Srdca Panny
Márie, spom.

700

JEDENÁSTA NEDEĽA
V CEZROČNOM OBDOBÍ

700
830
1030

Zájazd do Medugorje 4. – 11. 07. 2015. Viď
program na nástenke!!! Môžete sa hlásiť u p. Eleny
Jakubjakovej, Novoť 561, tel. 0907 027 567, do 14.
Júna 2015.
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Za chorého syna a BP pre rodinu 804
Stanislava Chudjaka 937
Poďakovanie za 15 a 55 rokov manželstva
1104
Za zdravie a BP pre rodinu 808
Antona Mikolajčíka 1123

So
N
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