Ježiš viac, ako len príklad pre svojich ctiteľov: sľubuje, že
obsiahneme veľkú dokonalosť.

2. augusta 2015

FARNÍK
Horlivé duše dosiahnu chytro veľkú dokonalosť
Videli sme, že hriešnici majú svoje osobitné prisľúbenie:
„nájdu v Srdci mojom prameň a nekonečné more
milosrdenstva“; vlažné duše tiež „stanú sa horlivými“. A čože
sľubuje Spasiteľ horlivým dušiam? Prevzácnu vec! Že ich
pritiahne k sebe, „chytro obsiahnu veľkú dokonalosť“.
Toto prisľúbenie nie je pre mňa,
pomyslí si nejeden, keď toto číta. Usilujem sa, pravda,
verným byť Bohu, ale nepatrím k horlivým dušiam, lebo ma
Pán Boh nepovolal z kňaza, za rehoľníka, za mníšku...
Toto je chybné pochopenie o svätosti, o dokonalosti! Veď či
nebolo svätých vo všetkých, ale vo všetkých stavoch, vo
všetky časy a okolnosti? Či sv. Ľudovít nebol kráľ, sv.
Benedik Labre zas žobrák, sv. Izidor roľník, sv. Notburga
slúžka?!...
Dokonalosť nie je v tom, aby sme si žiadali inakší stav života,
ako by sme v ňom už neviem aké zázraky robili. Dokonalosť
len to vyžaduje, aby sme si povinnosti svojho stavu vo
všetkých
okolnostiach
čo
najlepšie
plnili.
Teda 8. prisľúbenie nie je len pre kňazov a rehoľníkov. Môže
byť, že sa ich osobitnejšie týka, veď ich stav im ukladá
namáhať sa po dokonalosti – ale ono je pre nás všetkých, čo
by v akom povolaní boli. B. Srdce je vzorom pre všetkých,
nielen pre rehoľníkov.
Čože je teda dokonalosť v hocktorom stave?
To je: silná láska k Bohu a blížnemu, spojená s túžbou
obetovať seba v ich službe. Nuž a kdeže by sme našli väčší
príklad lásky a sebaobetovania, ako u B. Srdca? Ktože miloval
tak, ako Ježiš? Ktože bol nezištnejší, ktože sa veľkodušnejšie
obetoval, ako on? Ale v tomto prisľúbení sľubuje nám P.

Čo je zmysel tohto prisľúbenia?
1. Keďže oslobodenie od hriechu – ktorý dusí
lásku k Bohu – je prvou podmienkou silnej
lásky Božej, nuž Ježiš sľubuje tú zlú zelinu
vyplieť z duše. Ako dobrý záhradník nedá, aby
sa nanovo rozmohla. Keď sa jej následky
(stopy) ukážu z času na čas, jeho starostlivá
láska nedá, aby duši ozaj poškodila.
2. Ale vyplieniť burinu hriechu je iba podmienka,
aby krásna bylina dokonalosti mohla vzrásť.
Ježiš viac sľubuje: všetko urobí, aby aj
zosilnela, zakvitla.
Ako ružovému kru treba slnka a tepla, tak treba
aj duši slnka a tepla, t.j. spojenia s Ježišom:
mysľou v modlitbe a vo svätom prijímaní telom
a dušou.
Nemožno mať pravú pobožnosť k B. Srdcu, aby
človeka neťahalo k týmto dvom pomôckam
posvätenia. Nuž, v tomto prisľúbení sľubuje
svojim ctiteľom, že im modlitbu obľahčí a že
bude spojenie s nimi pestovať, kým nebude
kráľom ich srdcu.
3. Pravdaže, ani oslobodenie od hriechu, ani
spojenie s Ježišom nebude bez –
sebaobetovania. Skúsenosť nás to učí. Vidíme
to aj u svätých rad-radom. Ale b. Srdce sľubuje
nám obľahčiť tie obety vlastnej osoby.
Nauč sa všetko robiť – aby si radosť spravil B.
Srdcu. To je čistá láska, čo nehľadá seba, ale iba
milovaného. Pre milého nič ťažkého! Táto cesta
vedie k dokonalosti.
Ruža v tŕní
Kto čítal dojímavú knižku: „Ruža v tŕní, črty zo života Milky
Krštenianskej“,- vie, akou tŕnistou cestou ju viedol Boh.
Bolo obyčajné, veselé dievča z mestečka Bánoviec.
Pri hre s loptou stalo sa jej – ešte iba päťročnej – nešťastie, že
padla a vytkla si ľavú ruku a pravú nohu. Naprávanie sa zle
podarilo, začalo sa to zbierať a pre nové ťažké úrazy bolo
liečenie márne.
Nuž a takto od piateho roku – za dlhých dvaadvadsať
rokov – niesla svoj krížik, ktorý časom stále rástol vo veľké,

ozaj ťažké bremeno kríža.
Najmä za tri ostatné roky života bolo už ozajstný
lazár: pripútaná k posteli, ba bolo ju treba kŕmiť, povíjať, ako
malé dieťa.
Kríž niesť, aj dlho, aj celý život, prihodí sa aj iným.
Ale tak ho niesť, že sa dom ozýva nie plačom, žiaľom, žalobou
– ale naopak veselosťou, smiechom, spevom, žartom: to nie je
nijak obyčajná vec!
Tomu sa mnohí vše viac čudovali. Tak veselou byť ani
na zábave alebo na svadbe! Ba ani tam nevie sa každý tak
zabaviť, ako ona, chorá, na posteli... Natoľko priťahovala
veselou mysľou, vtipom, že smutní prichádzali k nej lazárovi –
rozveseliť sa. A to nielen dievčatá, ale aj chlapci, spolužiaci,
ba aj starší.
Na toto bolo treba ozaj nadľudskej, hrdinskej sily, sily
zhora, osobitnej milosti od Boha. Vidieť, Boh ju volal na to. A
ona, v jadre hrdinská duša, poddajno poslúchala vnútorné
vnuknutie, ktorým ju Duch Sv. viedol: veselo sa obetovať,
veselo trpieť, stať sa milovnicou kríža a to – pre lásku B.
Srdca.
Hybnou silou jej vnútorného života bola láska k B. Srdcu.
Na katechizme naučila sa ctiť si B. Srdce Spasiteľovo. Ľahko
pochopila, že je to najkrajší a najmilší spôsob milovať Boha a
to je naša najprvšia povinnosť. A tak už ako žiačka veľmi si
ctila B. Srdce.
Večer, keď už spala a domáci ešte nie, vídali ju
niekedy, ako zo sna vstáva, aby bozkala obraz B. Srdca nad
posteľou. Rada roznášala týždenník Srdce, (čo za 1. svetovej
vojny vychádzal), a to každú sobotu do 96 domov.
Od p. katechétu naučila sa i odpustkovú modlitbičku:
„Všetko pre teba najsv. Srdce Ježišovo!“ Toto bola jej
najmilšia modlitba. Bola akoby jej „malým tajomstvom“.
Domáci len neskoršie zbadali, že je to jej životným heslom,
ktoré vnuká toľkú trpezlivosť.
„Všetko pre teba najsv. Srdce Ježišovo“ pekne
vyslovuje obetavosť, ba ju aj stále roznecuje. Veď „pre milého
nič ťažkého!“
Toto heslo ju navádzalo obetovať všetko Ježišovi z
lásky, s oddanosťou, hrdinsky, veselo...
Veselého darcu má Boh rád (2 Kor. 9,7). A keď Milka
poddajne poslúchala vnútorné vnuknutie a pre lásku B. Srdca
veselo sa obetovala, veselo trpela – utvoril z nej Boh vzor
veselej trpezlivosti.
Len takto sa mohlo stať skutočnosťou, čo sa ľudsky
zdá nepochopiteľným. Veď toľké roky bez žaloby, ba veselo,
so žartom, smiechom, spevom niesť stále rastúci kríž – je taká
nevídaná, neslýchaná vec, že až ohromuje človeka. Iba u
svätých nájsť tomu páru.
Ozaj sa na nej vyplnilo prisľúbenie B. Srdca:
„Horlivé duše dosiahnu chytro veľkú dokonalosť.“
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03.08. – 09.08. 2015
V štvrtok vyložená Sviatosť Oltárna k poklone od 17.00
do 17.50.

Viktora a účastníkov pohrebu
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Ak má niekto záujem ísť na ružencovú púť spojenú s
odpustovou slávnosťou do Ludzmierza, nech sa prihlási
u p. Štefana Kolenčíka /0907526259/ do 05. 08. 2015. V
prípade záujmu by bol odchod autobusu dňa 15. augusta
2015 /sobota/ o 8.00 zo zástaviek SAD. Poplatok
ľubovoľný.
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Krištofa a Angelínu Vlčákových,
Serafína a Johanu Franekových o 700
večer
rodičov Štefana a Terézie Bolekových
a ich rodičov 164
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Bohoslužby

Cecíliu Veselovskú 200

Poľovnícke združenie Novoť Vás srdečne pozýva
na slávnostnú sv. omšu v nedeľu dňa 30.augusta 2015 o
11.00 hod pri príležitosti 3. výročia posvätenia kaplnky
a sochy sv. Huberta v lokalite Bieranka.

Deň v Cezročnom období
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Sv. Jána Márie Vianneyho, kňaza,
spom.

St

Výročie posviacky Hlavnej
mariánskej baziliky v Ríme, ľ.
spom.
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Š

PREMENENIE PÁNA, sviatok

1800

Pi

Sv. Sixta II., pápeža, a jeho
spoločníkov, mučeníkov, ľ. spom.

1800

Sv. Dominika, kňaza, spom.

700

Sobášna sv. omša

1500

DEVATNÁSTA NEDEĽA
V CEZROČNOM OBDOBÍ

700
830
1030

Prvý piatok v mesiaci august:
Návšteva chorých:
p. farár na prvý piatok 07. 08. od 8.00
Porciunkulové odpustky: 2. augusta možno získať vo
farských kostoloch úplné odpustky Porciunkuly.
Predpísaný skutok na ich získanie: nábožná návšteva
kostola spojená s modlitbou Pána (Otče náš) a vyznaním
viery (Verím v Boha), splniť obvyklé podmienky sv.
spovede, sv. prijímania a modlitby na úmysel Sv. otca.
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Daniela a Johanu Blahútových 175
Za snúbencov
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