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FARNÍK
Každé ich podujatie hojne požehnám.
Toto prisľúbenie zas ukazuje veľkú starostlivosť Dobrého Pastiera o
svoje ovečky. Aby sme ho dobre porozumeli, vysvetlíme si ho.
„Každé podujatie“. Týmito slovami jasne označuje Spasiteľ, že tu
ide nielen o duchovné podujatia, ale aj o všelijaké časné. A
požehnanie B. Srdca je vzácne pre oboje.
Požehnanie v duchovných veciach
Duchovné podujatia majú nielen duchovné osoby (kázať, spovedať,
vysluhovať sv. sviatosti, misionárovať), ale aj svetskí! Veď či
netreba dnes smelo vyznávať sv. vieru? Či ju netreba brániť? Či
netreba neraz i svetským apoštolovať, usilovať sa priateľa, brata,
sestru, ba manžela, dieťa z cesty zatratenia odvrátiť a na dobrú
priviesť?
Hej! Ba aj u seba prichodí niektorú náruživosť: kartárstvo, pijanstvo
a ešte horšie ovládať! Treba chyby napraviť, Božie príkazy verne
zachovať, najmä nedeľu, piatok a Veľkú noc nezanedbávať!
Nuž pravda, keď sa kto ozaj usiluje takéto duchovné podujatie
šťastlivo vykonať – bude sa tešiť, že mu B. Srdce tu sľubuje svoje
požehnanie. Samo sebou sa rozumie, že nám treba pritom podľa vôle
Božej postupovať: múdro, spravodlivo, horlivo a vytrvalo – pritom
zaiste nevystane požehnanie!
Časné podujatia tiež požehná B. Srdce – ba toto prisľúbenie, zdá sa,
hlavne na ne cieli. V časných veciach majú ľudia všakovaké
náhľady. Jedni pozerajú na časné veci – akoby sa P. Boh o ne skoro
nestaral. Toto je nekresťanský náhľad. Druhí zas tak pozerajú na ne,
aspoň v ozajstnom živote, akoby najvyššie dobro bolo: mať sa dobre
na tomto svete! O toto prosia deň a noc P. Boha a keď ich nevyslyší
– reptajú proti nemu. Oba náhľady sú nesprávne. Veď P. Boh je nám
otec! Duša je od neho, ale i telo. A preto sa stará o oboje, no, spolu
žiada, aby sme aj my svoje urobili. Lenže pri tom je svätá vôľa Jeho,
aby sme nikdy-prenikdy nestavali telo a časné veci nad dušu a nad
večnosť. Veď večnosť – neporovnateľne – je vážnejšia od hocijakých
pominuteľných vecí tohto sveta! Preto nám Boh vo svojej večnej
múdrosti nedáva to časné, čo by nám mohlo vo večnosti škodiť. Ale
hej, rád nám dá to časné, ktoré neprivádza večnosť do
nebezpečenstva, ale naopak, pomáha nám na ceste do neba.
Boh sa milo stará o nás
Už v Starom Zákone sľúbil Boh Izraelovi: „Keď zachováš všetky
prikázania... vyvýši ťa P. Boh tvoj nad všetky národy... Požehnaný
budeš v meste... na poli... tvoje stodoly a zásoby... Pán učiní, že
budeš mať hojnosť všetkého dobrého... požehná všetky práce tvojich

rúk...(5. kn. Mojž. 28,1-12.) – A koľko raz sa to všetko opakuje v
celom Starom Zákone. V Novom Zákone tiež vidíme tú istú milú
starostlivosť Ježišovu o časné potreby tých, čo mu slúžia. Skoro
každá strana Evanjelia je toho plná: uzdravuje, zázračne kŕmi hladné
množstvo, pomáha, teší v smútku. Jeho apoštoli celú noc sa darmo
trápili pri rybačke – naraz sa zjavil na brehu a káže im sprava hodiť
sieť a hľa! Sieť sa im skoro trhala od množstva rýb! Ba taký milý a
pozorný bol, že im prichystal aj jedlo na brehu; veď boli hladní! (Jn
21, 4-10) Keď zas učeníci po galilejských dedinách kázalo i
kráľovstve Božom, Náš Pán tak dobre sa postaral o ich potreby, že
mohol povedať keď sa vrátili: „Keď som vás poslal bez mešca, bez
kapsy a obuvi, či vám dačo chýbalo?“ (Lk. 22, 35)
Kto číta vďaky v mesačníku „Posol B. Srdca“ – koľkože príkladov
nájde tam nato! Koľko ráz sa plní toto prisľúbenie: či na súde, či pri
kúpe, hľadajúc potrebný byt, robotu, pri skúškach a i.
Osobitná opatera Božia
Pán Boh sa stará o dobrých a zlých. Ale rozumie sa, jeho vyberané
dary sú pre jeho priateľov: osobitnou opaterou, osobitnou láskou a
útlosťou chráni a stráži ich. Predné miesto majú medzi jeho priateľmi
najmä tí, čo pestujú úctu B. Srdca v duši a usilujú sa rozosiať ju do
duší iných. Veď oni sú u jeho Božskej Velebnosti ako prední, milí
dvorania na kráľovskom dvore. Ich prosby sú mu osobitne milé a rád
ich vyslyší. Potom náš Pán, keďže je samá dobrota a veľkodušnosť,
ozaj kráľovský a tisícnásobne odmeňuje to málo, čo sa usilujeme za
neho urobiť. Nikdy nedovoľuje, aby ho kto prevýšil vo
veľkodušnosti. Teda, čím viac sme oddaní jeho veciam a usilujeme
sa za ne pracovať: tým viac bude On sám strážiť nad nami a pomáhať
nám, či už časne, či duchovne.
Podmienky časného požehnania:
1. Spasiteľ nesľúbil, že sa každé podujatie podarí, ale že ho
požehná! Z toho nasleduje, že keby zdar podujatia akýmsi
činom hatil spasenie duše – Spasiteľ nedá požehnania, aby
sa podarilo, ale požehná to, čo svojim služobníkom viac
osoží duchovne, ba aj časne. Matka nedá nôž dieťaťu do
ruky, aby sa ním hádam poranilo, ale miesto toho kus
chleba. Teda vždy si žiadajme vyslyšanie len tak, keď to
neškodí našej duši, našej večnosti!
2. Potom pravdaže predpokladá toto prisľúbenie aj to, že
podujatie vyhovuje podmienkam, ktoré požaduje rozum a
viera, t, j, že bude spravodlivé, osožné, rozumné, opatrné,
aj bez lakomstva a pýchy, teda s čistým a nadprírodzeným
úmyslom.
3. Tiež je podmienkou, ako to vždy opakujeme, ctiť si B.
Srdce a s dôverou ponížene a vytrvale ho prosiť o pomoc.
Keď tieto podmienky splníme, B. Srdce ozaj rado „požehná“, čo nám
ozaj osoží – ba „hojne“ nám požehná „každé“ takéto „podujatie“ –
ako to skúsenosť toľkých potvrdzuje.
Odmenená dôvera
Slávny P. Jon Svensson, Islandčan, nie je nám neznámy. Veď od neho
máme aj v slovenčine chutné rozprávky z jeho vlastného života: „Boj
s medveďmi“, „Na člnku cez more“, „Nonni a Manni“ a iné. Kto ich
čítal, páčia sa mu. Raz prosil apoštolský vikár Dánska msgr. Euch o
jedného profesora, aby mal prednášky o katolíckej viere v
protestantskom meste Ringsted a po veľa iných menších obciach a
pritom aby ponavštevoval roztratených katolíkov. Poverili tým P.

Svenssona, profesora dánčiny v jezuitskom kolégiu v hlavnom meste
Kjobnhaven. No spolu mu povedali, že trovy pre veľkú chudobu
nemôžu platiť ani apošt. Vikár, ani kolégium, aby si ich teda sám
akosi obstaral. Šlo o trovy na stá kilometrové cesty. Ale kdeže sa
obrátiť o peňažnú pomoc? Rozpráva ďalej už sám P. Svensson.
Rozmýšľal som, ale ani jeden dobrodinec neprišiel mi na um. „Od
ľudí nieto čo očakávať“, povedal som si naostatok, „hybaj pomodliť
sa!“ A začal som srdečne Boha prosiť, veď On svojich nikdy
neopúšťa. V tú chvíľu mal som vnuknutie svoje podujatie postaviť
pod osobitnú ochranu B. Srdca. „Spasiteľ“, myslel som si, „prisľúbil
ctiteľom svojho Srdca také krásne veci. Idem k nemu, chytím ho za
slovo. Uvidím, ako to všetko usporiada.“ Urobil som to. Predniesol
som všetko, i ťažkosti, Pustovníkovi vo svätostánku, poručil som vec
dôverne jeho Srdcu a vrátil som sa spokojne do izby. Tam som si
sadol k stolíku, vytiahol som si notes a čítam mená osôb, čo dávno
pred rokmi poslali darček pre prašivých na Islande. Vtedy som bol
dobré duše vyzval pomôcť nešťastníkom, aby dostali dom, prašinec.
Ako otvorím knižočku padá mi do oka akoby náhodou na meno panej
vo Visé v Belgicku. Osobne som ju nepoznal, ale vtedy mi bola
písala, že keby som raz mal akúsi osobitnú vec, aby som sa smelo len
obrátil na ňu. Beriem teda pero do ruky a píšem
„Milostivá pani Van Gravin!
Vo vašom liste... láskave ste mi dovolili obrátiť sa na Vás, keby som
bol raz v pomykove. Teraz sa to stalo. Duchovní predstavitelia práve
ma poverili novou a odvážnou úlohou. Na jej uskutočnenie potrebné
sú rozličné výdavky a ja veru nemám peňazí. Misia je chudobná a tak
len s veľkými obetami mohla by mi pomôcť. Dal som vec pod
ochranu najsvätejšieho Srdca Ježišovho. Ak máte malú almužnu
pripravenú a neviete na čo ju upotrebiť, myslím, keby ste túto sumu
venovali
na
moje
podujatie.
Vám oddaný...“
Dva dni pred prvým piatkom vhodil som list do poštovej skrinky. Ako
ma len prekvapilo, keď som už o niekoľko dní dostal túto odpoveď:
„Veľadôstojný Páter!
Ďakujem Vám, že ste mi dali príležitosť preukázať Vám malú službu.
Tu posielam 500 francúzskych frankov. Ale myslím, že nesmiem
zamlčať v akých okolnostiach som dostala Váš list. Bol prvý piatok v
mesiaci. Mala som po ruke práve 500 frankov, ktoré som chcela
obetovať na nejaký dobrý cieľ, len som ešte nevedela na aký. Ráno
položila som peniaze na písací stolík a odišla som do najbližšieho
kostola na sv. omšu a na sv. prijímanie. Pri poďakovaní obrátila som
sa na Božské Srdce, aby mi dalo vedieť, na aký cieľ tie peniaze
venovať. Keď som sa vrátila domov, našla som na písacom stolíku
pri bankovkách list, v ktorom ma v mene Srdca Ježišovho prosíte o
pomoc. Z toho, že sa to takto prihodilo, vidím, Velebný Pane, že
samo Božské Srdce si žičí podporiť Vaše podujatie.
Van G.“
Čo najchytrejšie som sa ponáhľal k môjmu Ochrancovi vo
svätostánku, vysloviť mu radosť za tento osobitný znak jeho
láskavosti. Svoje denné modlitby obetoval som za šľachetnú
dobrodinku.
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Za zdravie a BP pre rodinu Serdelovú 452
Franekových a Kavalierových
Antona a Jozefa,
Barútových 390

Kristínu a Štefana

Za BP pre rodinu Boboňovú 362 o 700
večer
z rodiny Rončákovej a Vlčákovej 468 o
1800
Poďakovanie za 60 rokov života, za
zdravie a BP pre rodinu 68
Ladislava Serdela (25. výročie smrti)
200
Za rodinu Brandysovú 837

Pi

So

29.06. – 05.07. 2015

Johanu Marekovú(výročná) 883 o 6
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V štvrtok vyložená Sviatosť Oltárna k poklone od
17.00 do 17.50.

Bohoslužby

Za snúbencov

V utorok ráno sv. omša o 8.00 za účastí žiakov
ZDŠ k ukončeniu školského roka. Formulár sv.
omše Na poďakovanie Pánu Bohu, po sv. prijímaní
sa spieva Teba Bože chválime.
Prvý piatok v mesiaci júl:
Sviatosť zmierenia:
Štvrtok, piatok 16.30 – 18.00
DD v štvrtok od 9.30
Návšteva chorých:
V piatok od 8.00
Modlitba sv. ruženca na prvú sobotu v mesiaci júl:
1. Sv. Márie Goretti 2. Sv. Marka, evanjelistu 3. Sv.
Martina, biskupa 4. Sv. Marty 5. Sv. Michala,
archanjela
TV LUX cez anténu pre všetkých a zadarmo
Televízia LUX sa po dohode so spoločnosťou Towercom stala
1.júna 2015 súčasťou národného nekódovaného DVB-T
multiplexu, ktorý je dostupný pre cca. 80% divákov na
Slovensku (dostupnosť pokrytia vlastnej lokality si môže
divák overiť na stránke www.volnatelka.sk/dostupnost). K
sledovaniu TV LUX je potrebná vonkajšia prípadne vnútorná
terestriálna anténa a postačovať bude aj štandardný set-topbox. Divák teda nemusí dokupovať nové zariadenie a televíziu
naladí jednoduchým automatickým preladením kanálov. Po
tomto úkone už viac nič nebude divákovi brániť k voľnému
sledovaniu televízie LUX bez poplatkov.
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SV. PETRA A PAVLA,
APOŠTOLOV, slávnosť, prik.
sviatok
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Prvých svätých mučeníkov Cirkvi
v Ríme, ľ. spom.

800
1800
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Deň v Cezročnom období
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NÁVŠTEVA PANNY MÁRIE,
sviatok

630
1800

Pi

Sv. Tomáša, apoštola, sviatok

630
1800
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Panny Márie v sobotu, ľ. spom.
Sobášna sv. omša

700
1500
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ŠTRNÁSTA NEDEĽA
V CEZROČNOM OBDOBÍ
SV. CYRILA A METODA,
SLOVANSKÝCH
VIEROZVESTOV

700
830
1030

. . 2014 .0 0 do 18 .00 v KD

