20. septembra
2015

FARNÍK
Prečo práve v piatok prijímať?
Pri veľkom prisľúbení požaduje Spasiteľ 9 sv.
prijímaní a to v prvé piatky. Tu sa pýta človek: Prečo
vyvolil Spasiteľ práve piatok a nie iný deň, napr.
nedeľu?
1. Netreba veľa hlavu lámať, aby sme nahliadli,
že piatok sa na to najlepšie hodí: je to ozaj deň B. Srdca.
Ako je nedeľa deň Pánov a štvrtok je deň Najsvätejšej
sviatosti, tak je piatok deň B. Srdca.
Veď piatok nám pripomína nekonečnú lásku
jeho B. Srdca, t.j. veľký boj, veľké víťazstvo a veľkú
obetu Spasiteľovu na Veľký piatok.
V piatok si dal pribiť ruky a nohy, aby z lásky
krvavými písmenami zapísal nás do svojich rán.
V piatok dal si otvoriť Srdce, aby nám pripravil
útulok.
Piatok je deň, keď Ježiš spravil testament na
kríži. A v tomto testamente nám poručil P. Máriu za
Matku a krv svojho Srdca dal za výkupné.
Piatok je deň, keď premôžuc smrť, predpeklie
premenil v raj, keď sa Lucifer zatriasol na svojom tróne
a celé peklo sa prestrašilo.
Nuž pre toto je Ježišovi najmilšie v piatok
otvárať poklady milostí a najvyberanejšej lásky
všetkým, čo ho ten deň osobitným spôsobom uctia.
2. Piatok a nie nedeľu vyvolil si Ježiš aj za
sviatok svojho B. Srdca a výslovne sľúbil, že v ten deň
hojne vyleje milosti svojho Srdca.
3. Možno, že aj preto si ho vyvolil, aby sme mu
tým väčšmi a tým ľahšie preukázali aj svoju lásku
akousi obetou v deň jeho zvrchovanej lásky. Veď, keď

Spasiteľ žiada 9 sv. prijímaní v obyčajný, robotný deň,
aký je piatok – nejde to bez obiet a niekedy aj bez
veľkých obiet. Ale – dačo za dačo!
4. Keď veriaci takto, v obyčajný prvopiatkový
deň idú na sv. prijímanie, tým väčší je to triumf jeho
Srdca nad neznabožstvom, nad hmotárstvom a
pohanstvom posledných storočí, ktoré chcú ľudí celkom
odcudziť od Cirkvi, od nadprírodného života. Tým
väčšie je aj víťazstvo nad bludárstvom janzenizmu, ktoré
za časov sv. Margity a donedávna rovno odťahovalo
veriacich od sv. prijímania – vraj z úcty k nemu!
(Diabolské kopyto!)
Spasiteľ chce teda i tým odstraňovať chladnosť
a nedbalosť, keď práve na deň svojho Srdca – v piatok –
požaduje sv. prijímanie.
5. Požadujúc 9 piatkov a to 9 prvých piatkov v
mesiaci – teda skoro celý rok – chcel nás takto aj
pritiahnuť častejšie sa približovať k nemu vo sv.
prijímaní, aby sme sa zas naň navykli. A podistým chcel
tým aj pripraviť časy, ktorých sme sa už dožili, kde zas
toľkí veriaci ako prví kresťania aj každý deň pristupujú
k prameňu sily, potechy a lásky, k Eucharistii a v nej sa
spájajú s jeho živým Božským Srdcom!
Lebo, veď, kdeže máme Božské Srdce? Kde ho
nájdeme? Nie kdesi za horami, za dolami, za deviatimi
morami – ale vo sv. prijímaní.
Teda približujme sa radi k B. Srdcu v prvé
piatky, t.j. v deň B. Srdca! Urobme to aspoň toľko ráz,
ako si to žiada, t.j. 9 prvých piatkov – aby sme si tým
zaslúžili jeho preveľkú milosť, že umrieme v jeho láske
a nie v jeho nemilosti. Toto je najväčšia milosť na svete!
Pre koho je veľké prisľúbenie?
1. Spasiteľ hovorí sv. Margite:
„Sľubujem...všetkým tým, čo budú...“ Teda veľké
prisľúbenie je pre každého katolíka, čo už môže rozum
upotrebiť, lebo každý môže splniť podmienky. Spasiteľ
nikoho nevyníma – všetkých povoláva.
Ako kedysi kážuc v Galilei volal: Poďte ku mne
všetci – tak aj tu v zjavení všetkých volá slovami:
„Sľubujem...všetkým.“ Obracia sa na všetkých, aby
všetci mysleli na to a usilovali sa získať túto veľkú
milosť.
„Všetkým“, povedal. Teda bohatým a

chudobným, chlapom a ženám, deťom a starcom,
spravodlivým a hriešnikom; slovom všetkým, ktorým
treba spasiť si dušu, peklu uniknúť a nebo obsiahnuť.
2. Premilostivý Ježiš pre každého stal sa človekom, pre
každého žil, pre každého umrel, pre každého je v Najsv.
Sviatosti, každého nosí v Srdci, preto nikoho nevyníma,
nevytvára – iba kto sám chce.
Ale či je to nie strašná škoda, seba samého
vytvárať z toľkého prisľúbenia? Obrať sa o toľkú
potechu v živote a vo smrti?! Nie je to veľká
ľahkomyseľnosť? nedbalosť? lenivosť?
Keby šlo o diamanty, o zlato, o milióny, - ej,
zaraz by sme oboma rukami siahli po nich. A keď ide o
vec, popri ktorej ešte aj diamanty, milióny a zlato sú iba
blato – tam sme niekedy tak nerozumne ľahkomyseľní,
nedbalí, leniví! Tam ťarbavo zaostávame! Strašná
zadubenosť ľudská! Len čo môžeme ohmatať, len to
nám bije do očí, len to nás ťahá. Nie je to akési
nerozumné hmotárstvo?
Keď ide o zemskú lásku, čo všetko vykoná
človek. Tam sa nejedná, neráta, ale obetuje. – Ale keď
ide o Večnú lásku, zaistiť si ju naveky, o Lásku
prešťastnú, bez konca, o lásku k samej Kráse a Dobrote
– tu sme slepí, hluchí, bez citu, tupí, zadubení,
nerozumní... Odpusťte, hej, hlúpi ako peň!
Ale lievikom rozumu nikomu nenaleješ! Darmo
slepému ukazuješ a hluchému hvoríš.
..
Veď naostatok môžeš sa aj bez veľkého
prisľúbenia spasiť – ale či rozumný človek zanedbá
takúto milosť, takúto istotu, hoci len, aby sa potešil a
uspokojil?
A láska k Ježišovi je nič, aby si ani o ňu nedbal?
Či zavrieš svoje srdce, keď On svoje tebe
otvára?...
Teda rozum do hrsti – aby aj pre teba bolo to
premilosrdné prisľúbenie B. Srdca! Božské Srdce
Ježišovo, osvieťže nás, pohni naše ťarbavé, necitné
srdcia!
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Poďakovanie 50 rokov života a BP pre
rodinu 788
Za zdravie a BP pre rodinu 41
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manžela a syna 267 o 700
Poďakovanie za 50 rokov života a BP pre
rodinu 909 o 830
večer
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Za spoločenstvo sv. ruženca sv. Pátra Pia
Poďakovanie za 55 rokov života a za deti
a vnúčatá 291
Poďakovanie za 25 rokov manželstva
Rafaela a žijúcu Helenu a za ich
rodičov a súrodencov 440
Jána a Emíliu Padušákových (25 rokov
od smrti) 779
Za snúbencov

Oznamujeme
V štvrtok vyložená Sviatosť Oltárna k poklone od 17.00 do
17.50.
V nedeľu 04. 10. 2015 sa organizuje púť do Turzovky spojená
s posviackou nového kostola. Odchod autobusu bude v nedeľu
ráno z Novoti o 6.30 smerom od Kasárne po zastávkach.
Záujemci sa môžu prihlásiť na t. č. 0908 967 407 alebo na č.
domu 732.

Bohoslužby
21.09. – 27.09. 2015
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Sv. Matúša, apoštola a
evanjelistu, sviatok
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1800

U

Deň v Cezročnom období

1400
1800

St

Sv. Pátra Pia z Pietrelčiny, spom.

630
1800

Š

Deň v Cezročnom období

630
1800

Pi

Deň v Cezročnom období

630
1800

Relikvia sv. Gianny Beretty Mollovej bude v našom kostole
vystavená k ucteniu v štvrtok 24. 09. 2015 od 6.30 do 12.00.
Spoločenstvo Modlitby Matiek vás pozýva na Modlitbové
Trojdnie:
V piatok 25. 09. 2015 po večernej sv. omši
V sobotu 26. 09. 2015 po rannej sv. omši
V nedeľu 27. 09. 2015 o 15.00
Na budúcu nedeľu 27.9.2015 sa opäť uskutoční pravidelný
modlitebný večer Milosrdný. Bude vo farskom kostole v
Trstenej a začne o 18.15 svätou omšou, po ktorej bude
nasledovať adorácia. Pozývame všetkých spoločne sa modliť
za náš kraj.
25.9.2015 pozývame na diskusný večer na tému "Utečenci sú naozaj hrozba?". Diskusia sa uskutoční v Trstenej v
obývačke OZ V.I.A.C. a začne o 18.00. Hosťami budú Braňo
Škripek, europoslanec, ktorý sa osobne angažuje v tejto téme,
a Reza Hadž Qolami, utečenec z Iránu. Spoločne budú
odpovedať na otázky, aby sme aj v tejto téme poznali pravdu.
Pozývame vás na toto jedinečné stretnutie.
V piatok 25. 09. 2015 stretnutie animátorov pre birmovancov
hneď po večernej sv. omši.

So

Sv. Kozmu a Damiána, mučeníkov,
ľ. spom
Sobášna sv. omša
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DVADSIATA ŠIESTA NEDEĽA
V CEZROČNOM OBDOBÍ
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Rímskokatolícky farský úrad Novoť
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