9. augusta 2015

FARNÍK
I domy požehnám, v ktorých si obraz môjho srdca
zavesia a uctia.

s obrazom P. Márie, sv. Jozefa a hlavných ochrancov svojich do
najkrajších izieb! A čoby ste iba v biednej chatrči alebo skromnej
izbe pod krovom bývali, nechže je tento sv. obraz B. Srdca, čo vás
miluje, i tam na najčestnejšom mieste!
Najmä vy, zasvätené rodiny, nezabúdajte, že tento obraz,
vchádzajúc do vašej rodinky musí vyhnať, vytisnúť všetko, čo sa
protiví kraľovaniu jeho čistej lásky: nemravné, nekresťanské knihy,
noviny, obrazy, sochy.
Rovnako netrpte vo svojom bývaní: hrešenie, neslušné
rozhovory, mrzké pesničky a tance, neláskavé reči, zvady.
Ježiš chce panovať vo vašej rodinke. Teda preč so všetkým,
čo by to mohlo hatiť! Vtedy bude obraz jeho B. Srdca ozaj na
čestnom mieste vo vašom dome.
Aj uctiť si obraz B. Srdca!
Spasiteľ požaduje, aby si kresťanská rodina uctila jeho
obraz.

Sv. Margita vyslovuje toto akurátnejšie takto: „Sľúbil...že,
keďže je žriedlom všetkých požehnaní, hojne ich rozleje po všetkých
miestach, kde sa zavesí a uctí obraz jeho B. Srdca“ (36. list, II. 300).
Toto prisľúbenie padá teda na každý dom – rozumie sa, že
najmä na dom zasvätenej rodiny.
Čo žiada Spasiteľ?
Aby sa obraz jeho B. Srdca zavesil po domoch. Prečo si to
žiada? – Pravda, s veľkou úctou si prechovávame v rodinách obrazy
alebo aspoň fotografiu nebohého otca, matky. Preto to robíme, aby
nás obraz upamätúval na dobrotu a útlosť týchto našich milých.
Nuž hľa, Spasiteľ chce to samé aj s obrazom svojho Srdca –
aby nás obraz upamätúval na neho, žeby sme naňho nezabudli. Veď
človek to tak ľahko robieva!
Ale popri tomto má obraz B. Srdca ešte tú zvláštnosť, že keď
naň pozrieme, zaraz si pripomíname všetko, čo Spasiteľ za nás urobil
a trpel a ako veľmi nás miloval.
Ľudské srdce zriedka zostáva tvrdým, vidiac veľké bolesti. (A
tiež nie je bez citu, vidiac opovrhnutú dobrotu.) Nuž a o veľkých
bolestiach hovorí obraz B. Srdca: kríž do Srdca vsadený, tŕňová
koruna okolo neho a široká rana v ňom... A čože je príčinou týchto
bolestí? To, že nás Ježiš tak veľmi miloval, že sa za nás obetoval a
zomrel za nás v najtrpkejších mukách!
A plamene okolo Srdca čože znamenajú? Tie zas hlásajú, ako
nás miluje popri všetkých nevďačnostiach! Táto opovrhnutá dobrota
nám tiež pohýna srdce.
Spasiteľ dobr pozná ľudské srdce, veď ho sám stvoril, vie ako
ho k sebe pritiahnuť.
Kde patrí obraz B. Srdca v domácnosti?
Nuž isteže na prvé, najčestnejšie miesto! Žiaľbohu, sú už aj u
nás rodiny, čo sú ešte kresťanské, ale kríž, obrazy svätých sotva
vidieť u nich v najkrajšej izbe. Nože, dajte obraz B. Srdca s krížom a

Prvý spôsob uctiť si tento obraz je: často sa pozrieť naň. To
je česť, na ktorú má Ježiš právo. A či otec, či matka, či deti pozrú
naň, vždy to bude milé Ježišovi.
Pozerať sa na obraz B. Srdca bude osožiť každému. Ono ho
poučí svojim spôsobom. Lúče svetla z neho osvietia, potešia, posilnia
všetkých domácich.
Druhý spôsob uctiť si obraz B. Srdca je modliť sa pred ním.
Otec rodiny, skôr, ako by išiel do roboty, zverí B. Srdcu
svojich do opatery; nech mu obetuje aj svoje ustávanie. Matka bude
prosiť o požehnanie pre seba, pre muža a deti, najmä aby ich
chránilo od všetkého nešťastia, hlavne osídiel diablových. Deti nech
prosia B. Srdce aby ho stále väčšmi milovali a aby požehnalo a
udržalo im otca i matku!
Večer si rodinka odbaví spoločnú modlitbu pred obrazom B.
Srdca. Bude mu ďakovať za dobrodenia dňa a odporúčať mu
odpočinok v noci.
Čo sľubuje za to Spasiteľ?
Požehná domy a to: „hojne“. Iste krásne prisľúbenie! Hodné
B. Srdca!
Pomocníci diablovi všetko by urobili, aby znekresťanili
rodinu – a Božského Srdca by sa to netýkalo? Nepomáhalo by svojim
deťom, keď mu ukazujú dobrú vôľu?
Proti hromom staviame hromozvody. Proti bleskom, čo
hrozia katolíckym rodinám je B. Srdce hromozvodom. Len si zaveste
obraz B. Srdca a uctite si ho, ako sme spomínali – a peklo nebude nič
môcť proti vám.
Za Dávida kráľa požehnal Boh dom Obededomov i všetko,
čo mal – pretože mal pod svojou strechou archu Božiu za tri mesiace.
Podobne požehnáva, ochraňuje a opatruje B. Srdce domy, kde jeho
obraz je na čestnom mieste zavesený a kde si ho osobitne uctia.

Obraz B. Srdca v dome slobodomurára
Odbavoval som misie v mestečku, kde mali horlivého
duchovného – píše P. Karol Stejskal S.J. v Travniku v Bosne.
Spočiatku všetko sa výborne darilo. Ale naraz príde p. farár ku mne
so zachmúreným čelom: „Ach, velebný otče, pán N. ťažko ochorel.
Patrí k najpoprednejším mešťanom...Ale je neverec a slobodomurár.
Vyslovil sa, že kňaz nesmie sa mu na oči ukázať. A jeho úbohá žena
plače, chcela by ho zachrániť. Neprestajne sa modlí k B. Srdcu
Ježišovmu. A preto nestrácam nádej.
Poradil som p. farárovi, nech povie panej chorého, aby
potajomky zavesila naproti mužovej posteli obraz najsv. Srdca tak,
aby ho hneď zazrel.
Pobožná žena urobila to. Choroba sa zhoršovala...
O niekoľko dní spozorovala žena, že chorý kedy-vtedy šepká
modlitby. Tomu sa veľmi zaradovala a odvážila sa mu povedať:
– Počula som, že ťa akýsi kňaz zo susednej obce chce navštíviť.
Chceš ho prijať?
– Dobre, nech príde – šepce chorý.
Onedlho prišiel kňaz. Zhovárali sa po priateľsky... Sviatosti
ani nespomínali. Len pri odchode spýtal sa kňaz, či by mohol zas
prísť. Chorý privolil.
Keď kňaz druhý deň zas prišiel, chorý mu odkryl svoje srdce:
vyspovedal sa. Všetko dal do poriadku a prijal sv. sviatosti s veľkou
pobožnosťou. Všetci, čo ho poznali, náramne sa divili.
Navštevoval som ho i ďalej – rozprával mi neskoršie kňaz –
aby som ho tešil a posmeľoval. Hlboko ma pohlo jeho kresťanské
presvedčenie. O pár dní dokonal. Hneď som sa ponáhľal ta,
pomodliť sa za jeho dušu a potešiť zarmútenú vdovu.
Velebný pane – povedala mi – nikdy nezabudnem, ako
pobožne umieral môj muž. Nesmierne ďakujem Pánu Bohu za toľkú
milosť! Umrel dnes ráno o siedmej a včera večer o deviatej mihnul
mi, že mi chce čosi povedať. Nahla som sa k nemu, aby som dobre
počula, lebo už sotva vládal hovoriť.
–
Odhrňže mi, moja drahá, záclonu!
–
Prečo? Či ti prekáža?
–
Či nevidíš, že mi zastiera ten obraz Srdca Ježišovho?...Uver
mi: pohľad na ten obraz ma obrátil. Hej, Srdce Ježišovo zvíťazilo
nad mojim srdcom. Nechže ho teda dobre vidím. Chcem, aby som
umrel pozerajúc na ten obraz...
A tak aj zomrel.
–
Ach, velebný pane, tieto slová dávajú mi nádej, že je môj muž
spasený. To mi bude celý môj život prameňom potechy...
- Sláva B. Srdcu Ježišovmu, veď prisľúbilo, že požehná domy, v
ktorých sa uctieva jeho obraz.

Úmysly svätých
omší
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Oznamujeme

ráno
Po
U

z rodiny Priesolových
Poďakovanie za 79 rokov života, za rodinu,
syna a nevestu 573

St

syna, Martu, Máriu

Š

Justínu 353

Pi

rodičov, súrodencov, starých rodičov a
Ivetu

So
N

Poďakovanie za 40 a 18 rokov života, za
zdravie a BP 980 o 700
večer

Po
U
St
Š
Pi

So
N

manžela a BP pre rodinu 873
Emila a krstných rodičov 445

Bohoslužby
10.08. – 16.08. 2015

V štvrtok vyložená Sviatosť Oltárna k poklone od 17.00
do 17.50.
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.
V sobotu 29. augusta 2015 poputuje naša Televízia LUX do
Rajeckej Lesnej spolu s relikviou svätého Jána Pavla II. Bude
to púť priaznivcov, podporovateľov i divákov našej televízie.
Prosím Vás, ak môžete, dajte do pozornosti Vašim veriacim
túto púť. Vyvesením priloženého plagátu, zverejnením púte v
nedeľných oznamoch, prípadne Vašou pomocou pri
zorganizovaní skupiny pútnikov z Vašej farnosti pomôžete
šíreniu radostnej zvesti prostredníctvom našich kresťanských
médií. Pozývame Vás prežiť požehnané chvíle v blízkosti
Panny Márie Frivaldskej a svätého Jána Pavla II.
Za všetko nech je Vám Pán odmenou.

Hnutie kresťanských rodín na Slovensku (HKR)
usporadúva vo Svite formačný víkend pre snúbencov
ako prípravu na sviatosť manželstva. Kurz sa uskutoční
v dňoch 25.9. - 27.9. 2015 vo Svite. Bližšie info je na:
http://hkrsr.sk/

manžela a otca 1041

Po

Sv. Vavrinca, diakona
a mučeníka, sviatok

630
1800

U

Sv. Kláry, panny, spom.

630
1800

St

Deň v Cezročnom období

630
1800

Š

Deň v Cezročnom období

630
1800

Pi

Floriána a duše v očistci z rodiny
Mariána Jakubjaka a za účastníkov
pohrebu
So
3

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

N
1
. . 2014 .0 0 do 18 .00 v KD

Sv. Maximiliána Máriu Kolbeho,
kňaza a mučeníka, spom.

630

Vigílna sv. omša z nasledujúcej
slávnosti

1800

NANEBOVZATIE PANNY
MÁRIE, slávnosť, prik. sviatok
V sv. omši o 15.00 obrad
uzatvárania sviatosti manželstva

700
1500

DVADSIATA NEDEĽA
V CEZROČNOM OBDOBÍ

700
830
1030

