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FARNÍK
Kňazom dám milosť, aby i najzatvrdlejšie srdcia
obrátili
Či je to len pre kňazov?
Nie! Je to aj pre svetských! Vieme, že prisľúbenia, ako sa
zvyčajne prinášajú, sú len nakrátko zložené. Tak je aj toto
prisľúbenie. Hodnoverné slová sv. Margity sú v jednom liste
duchovného otca p. Rolina. Jej slová sú:
„Môj Božský Spasiteľ dal mi poznať, že tí, čo sa dajú na
zachránenie (spasenie) duší, budú vedieť umenie dotknúť sa
najzatvrdlejších sŕdc a s podivným výsledkom budú pracovať, - keď
sú len preniknutí útlou úctou k jeho B. Srdcu.“ (Vie et Oeuvres 4.
vyd. 141. list)
Nuž, ale na spasenie duší dávajú sa nielen kňazi, ktorým je to
povolanie, ale aj svetskí môžu sa starať o spasenie svojich alebo
známych. Veď môžu apoštolovať dobrým príkladom, modlitbou,
dobrou radou, posmeľujúc slabých, dakedy aj karhajúc ich, vôbec
usilujúc sa na dobrú cestu vrátiť tých, čo z nej zišli.
Títo horliví kresťania sú výborní pomocníci kňaza. Ich
robota je to, čo sv. Otec volá Katolíckou Akciou. Ich spolupráca je
tým vážnejšia, tým viac ich treba, čím viac bojuje svet proti
kňazskému účinkovaniu.
Teda nielen pre kňazov je toto prisľúbenie, ale pre kňazov a
nekňazov, pre všetkých, čo pracujú na záchrane duší. To nech veľmi
osmelí horliteľov B. Srdca!
Máš v rodine, medzi známymi, susedmi a i. neverca,
neznaboha, alebo takého, čo nezachováva to, čo verí a chceš ho
obrátiť – hľa, tu máš prisľúbenie, že „s podivným výsledkom budeš
pracovať“ – ak si len sám výsledok nemúdro nepokazíš! Ale od toho
ťa zachráni podmienka, ktorú Spasiteľ požaduje.

akoby to od neho samého záviselo!
Nie! Pri obracaní duší je dvojaké účinkovanie: naše a Božie.
Naše je iba vonkajšie, Božie je vnútorné. My môžeme semä
siať – ale ak Boh nedá slnka a dažďa, nebude z neho nič! Môžeš
koho povzbudzovať, posmeľovať, poučovať – a len akoby si hrach na
stenu hádzal! Iba v Božej moci je dotknúť sa srdca!
Boh sám je pánom sŕdc, pánom myslí. On pozná dušu do
koreňa: jej slabosti, náklonnosti, jej predsudky, jej zlosť. On má čím
posilniť slabosť, otupiť náklonnosť, vyvrátiť predsudky, ba aj zlosť
premeniť. Má On sto spôsobov na to! Stačí malá choroba, akési
nešťastie, akési udalosti, premeny, troška svetla zhora a – bez násilia
pohne dušu ta, kde chce...
Slovom: Umenie obracať duše nie je ľudské. Môžem byť
výrečným, hladkým, obratným, príkladným – to nestačí. Talent duše
obracať je božský!
Súcejší sú pohnúť srdcia.
Nuž a práve tí, čo sú sami „preniknutí útlou úctou k B.
Srdcu“, stávajú sa oveľa súcejšími pohnúť srdcia hriešnikov. Keď sa
železa dotkneš magnetom, stáva sa magnetickým. Podobne aj duše,
čo sú v užšom spojení so Srdcom Spasiteľovým preniká tá sila a moc
nasv. Srdca, že vedia získať a obmäkčiť najzatvrdlejšie srdcia.
Ale takíto nech aj postupujú ako B. Srdce od ktorého sa učia:
- nie násilím, nadávaním, nie prenáhlene, hnevlivo, vrtkavo, tým by
len pokazili vec; - ale na seba zabúdajúc, s anjelskou trpezlivosťou,
rozmysliac si, či a kedy slovíčko povedať a ako, najviac však prosiac
B. Srdce, aby ono vykonalo, čo sami nemôžu. A potom nech
vytrvávajú tak, ako sv. Monika, ktorá za 18 rokov prosila i vyprosila
obrátenie svojho syna, veľkého Augustína.
Teda, „keď je kto preniknutý útlou láskou k B. Srdcu“, to je
aj zárukou, že obrátenie milej duše – sám prenáhlenou, nemiestnou
horlivosťou (v čom môže byť aj kus sebectva) nepokazí!
Využi to umenie!
Hej, srdečná, útla úcta k B. Srdcu dáva umenie dotknúť sa
duše, lebo vnuká samú lásku B. Srdca; okrem toho priťahuje na
apoštolovanie mimoriadne milosti.
A či my nemáme tiež okolo seba zablúdené ovečky, ktoré by
sme radi priviedli k B. Srdcu?! Nemáš, či nevďačné dieťa, či
neverného muža, nevernú manželku, či otca neverca, matku, brata,
sestru, rodinu, priateľa, suseda, čo nežijú podľa viery?!
Chyť sa teda aj ty tohto prisľúbenia a aj ty skúsiš sám na
sebe, že „tí, čo sa dajú na zachraňovanie duší, budú vedieť umenie
dotknúť sa i najzatvrdlejších sŕdc a s podivným výsledkom budú
pracovať – keď sú len sami preniknutí útlou úctou k jeho B. Srdcu!“

Podmienka prisľúbenia
Kňazom dám milosť...
Podmienka je: „keď sú len sami preniknutí útlou úctou k
jeho B. Srdcu.“
Keď sa horlivý človek nemúdro, netrpezlivo chytá do roboty
obrátiť koho – ľahko to pokazí. Koreň toho obyčajne to, že si myslí,

Páter Karol Mullaly S.J., horlivý apoštol v New Yorku,
podáva nám živý opis obrátenia istého hriešnika:
Raz ma volali v strašnej búrke neskoro v noci do nemocnice

k chorému na smrť. „Ľúto mi je, že som prinútená v takej búrlivej
noci vás volať“, povedala opatrovkyňa, protestantka, kým som jej
podával dažďom premoknutý kepeň. „Hlavne preto vás ľutujem, lebo
pochybujem, či budete môcť, velebný pane, tvrdohlavého chorého na
dobrú cestu napraviť. Veď ako počul, že som poslala po kňaza,
obsypal ma kliatbami a výčitkami.“
„Kdeže je?“ – pýtam sa, kým kým si obliekam biely špitálsky
kabát, ktorý mi skoro nanútila.
Skrúšenou modlitbou obrátil som sa k B. Srdcu Ježišovmu a
vošiel som bez okolkovania k nešťastlivému. Mal mor!...
Oči mu sedeli hlboko v jamkách. Mrzko ich vyvalil na mňa.
Ktože vás volal? – osopil sa na mňa chrapľavým hlasom. – Keď
budem vás alebo kohosi z vašej fajty potrebovať, odkážem vám.
Teraz sa len berte. Nechcem, aby ste ma obťažovali!
– Vy kňazi – dodal chorý, - chcete iba peniaze! – Peniaze? –
odpovedal som spokojne. – Netreba vám nič platiť. Vy ste v
nebezpečenstve, že zomriete v takej chorobe, od ktorej všetci utekajú.
Keď lekár alebo opatrovníčka vkročí do tejto izby, zostanú konča
postele stáť, lebo sa boja, že aj ich sa chytí táto choroba.
Pri týchto slovách podložil som ruku pod vankúš, zdvihol
umierajúceho a objal som ho. – Peňazí nemáte. Ale ja chcem to, čo
máte: alebo vašu dušu alebo vašu chorobu! Z týchto dvoch vecí,
ktorú mi darujete?
Uprel som zrak na vychudnutú tvár chorého a zbadal som
náhlu premenu na ňom. Obmäknutým hlasom mi povedal:
- Prečože sa vystavujete nebezpečenstvu, že sa vás chytí moja
choroba?!
- Lebo som kňaz a živo túžim po vašej duši. Spomínali ste
peniaze. Ja si však viac vážim, vašu dušu, ako všetky bohatstvá a
poklady sveta.
Potom som sa ho vypytoval o jeho minulom živote. Zas som
mu hovoril o milosrdenstve Božom.
A keďže som priniesol so sebou Ježiša v Prev. Sviatosti,
podal som ho novému kajúcnikovi, na ktorom bolo vidieť úprimný
žiaľ. Potom som mu zavesil na krk medailónik matky Božej P. Márie.
Do vychudnutých rúk dal som mu ruženec. Tej, ktorej sláva je, že ju
„útočišťom hriešnikov“ voláme.
Keď som sa odoberal, zazrel som , ako sa mu skotúľali
tvárou dve veľké slzy.
Zas som sa stretol s opatrovkyňou. Keď mi podávala mydlo a
iné na dezinfekciu, povedala: „Páter, kedy sa len, vy kňazi, naučíte
bez potreby nevydávať sa nebezpečenstvu – utŕžiť si nákazlivú
chorobu?“
Usmieval som sa a vyšiel som zas do krutého víchru. Ale čo
ako hučal a zúril, nemohol ma odvrátiť od myšlienky, že Božské
Srdce zas jednu dušu vytrhlo z diablových pazúrov.
Opatrovkyňa onedlho prestúpila na katolícku vieru, azda
práve na orodovanie tej duše, ktorú zachránila.
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17.08. – 23.08. 2015
V štvrtok vyložená Sviatosť Oltárna k poklone od 17.00
do 17.50.

Za pokoj a BP 1040
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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 piatok 21. 08. 2015 hneď po večernej sv. omši vo fare
stretnutie animátorov kandidátov na prijatie sviatosti
birmovania.
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Bohoslužby

Angelu a Serafína Žatkuliakových,
Antona Zavoďančíka, Teréziu Jurákovú
o 700

Vzadu v kostole sú hárky, na ktorých sa môžete prihlásiť
na účast na Národnom pochode za život v Bratislave.
Prosím, čím skôr, aby sme vedeli objednať autobusy.
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Sv. Bernarda, opáta a učiteľa
Cirkvi, spom.

1800

Sv. Pia X., pápeža, spom.
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Za duše v očistci z rodín 1120, 1122
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Poďakovanie za 90 rokov života a
z rodiny 1064
Na úmysel 421

Panny Márie Kráľovnej, spom.
So

Za zdravie a BP 180

Sobášne sv. omše

1400
1500
1600

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

N
3
. . 2014 .0 0 do 18 .00 v KD

