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FARNÍK
Bezpečný útulok v Božskom Srdci.
Toto je ostatná čiastka sľúbenej milosti.
Spasiteľ sľúbil: „Neumrú v mojej nemilosti,
ani bez prijatia ich sviatostí, lebo moje B.
Srdce stane sa im bezpečným útulkom v
ostatnej chvíli.“ Zlaté slová, ktoré sú ako by
pečiatkou na prevzácnom dokumente
veľkého prisľúbenia.
Tieto slová dokazujú ešte raz a prehojne, že
šťastlivý koniec života v milosti je to, čo
Spasiteľ všetkým naprosto sľubuje. Útulok
(útočište) dáva nám vo svojom Srdci, aby
nás obránil proti útokom pekelného
nepriateľa ; aby nás pritiahol k svojmu
Srdcu, keby sme boli ďaleko od neho; preto,
aby sme ostatný dych vydýchli v jeho
milosti a priateľstve!
Každému človekovi núka a dáva Ježiš svoje
vlastné Srdce a najmä tým, čo si ho osobitne
ctia. Ale jednak tí, čo splnia jeho žiadosť,
t.j. že budú prijímať 9 prvých piatkov za
sebou, aby si uctili jeho B. Srdce, s
úmyslom obsiahnuť milosť konečnej
vytrvalosti a so žiadostivosťou slúžiť mu –
budú mať väčšiu istotu, plné mravné

zaistenie, že B.Srdce bude ich útulkom v
hodinu smrti. Toto im bude zálohou a či
závdavkom šťastia v nebi. Verdaguer,
slávny básnik B. Srdca iste pre nich písal
ostatnú sloku Prelúdia svojej nebeskej básne
"Sen sv. Jána": Serafínom dávaš nebo, plné
svojej lásky; kým biednemu hriešnikovi
zachovávaš svoje vlastné Srdce. Bezpečným
útulkom nám bude v mimoriadnych
nebezpečenstvách ostatných chvíľ: pokoj a
odpočinok nájdeme tu; úzkosti, nedôvera a
zúfanie nebudú mať prístupu;
zdvojnásobené pokušenia diablove
stroskotajú. Bôle a úzkosti smrtného boja
obľahčí, osladí ich horkosť, naučí nás
posvätiť si ich sv. odovzdanosťou, akú on
mal na Olivovom vrchu. Čohože by sa ozaj
mohla báť duša, keď má zaistený útulok v
samotnom Srdci Toho, čo ju bude súdiť?
Nijaká zlá sila nemôže nič proti nej v tomto
„bezpečnom útulku“. Veď všetku ju tam
obklopuje „prekypujúce milosrdenstvo a
všemohúca láska“ nášho Pána, ktorá ju
preniká, čistí z hriechov, milou ju robí
Bohu.
Ej, takto už ľahko rozumieť teraz slová sv.
Margity, evanjelistky B. Srdca:
„Ako sladko je zomierať, keď človek mal
stálu úctu k Srdcu Toho, ktorý nás bude
súdiť!“

IV. Dodatok:
Či veľké prisľúbenie nenapomáha
hriešnu opovážlivosť?
I. To je nemožné, odpovedám
najprv všeobecne. Veď:
1. Nemožné je, aby to, čo Ježiš všetkým
bez výnimky odporúča, komusi
pomáhalo opovážlivo sa spoliehať na
milosť Božiu.
Ba, keby sa to aj dakedy stalo – to by
len tak napomáhalo opovážlivosť,
ako aj napr. nekonečná zhovievavosť
Božia (ktorá tiež dáva možnosť na
zatvrdnutie daktorým hriešnikom.) Či
by sme preto vari nesmeli zvelebovať
túto nevýslovnú zhovievavosť
Božiu?...
2. Pravda, pobožnosť B. Srdca osobitne
ťahá nábožných. No jednako je ona
hlavne na to, aby rozohriala a láskou
obnovila tento chladný a odpoly
spohančený svet. Akože by teda
mohol najkrajší skutok tejto
pobožnosti rušiť hlavný cieľ
pobožnosti?!
3. Tvrdohlavci však, ktorým by toto
nestačilo, nech sa pýtajú: Či mám ja
tam nachádzať ťažkosti, kde ich
Spasiteľ nevidí?! A potom: Či vari
mám ja viac horlivosti za slávu
Božiu, ako Božský Spasiteľ?!

Úmysly svätých
omší
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Jána a Kristínu, Antona Serdala 217
Poďakovanie za dar manželstva a BP pre
rodinu 290
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rodičov a manžela 7

Š

manžela a rodičov 452

Pi

BP pre rodinu 1038
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Pi
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rodičov, starých rodičov, manžela a za
zdravie a BP pre žijúcu rodinu 739 o 700
Za pútnikov do Ludzmierza a Licheni o 830
večer
Poďakovanie za 30 rokov manželstva a BP,
za deti a vnúčatá 663
Poďakovanie za 25 rokov manželstva a BP
pre rodinu 780
Poďakovanie za 40 rokov života a BP pre
rodinu 233
Za zdravie a BP pre rehoľnú sestru Alžbetu
779
dcéru a BP pre žijúcu rodinu

V štvrtok vyložená Sviatosť Oltárna k poklone od 17.00
do 17.50.
Modlitba sv. ruženca v mesiaci október pred večernou
sv. omšou o 17.30 kandidátmi na prijatie sviatosti
birmovania:
Pondelok 2, utorok 3, streda 4, štvrtok 5, piatok 6.
Dnes 18. 10. 2015 zbierka na misie.

Bohoslužby
19.10. – 25.10. 2015

Po

Sv. Jána de Bréubeuf a Izáka
Jogues, kňazov, mučeníkov

630
1800

U

Deň v Cezročnom období

1400
1800

St

Deň v Cezročnom období

630
1800

Š

Sv. Jána Pavla II., pápeža, ľ. spom.

630
1800

Pi

Deň v Cezročnom období

630
1800

V noci z 24. na 25. októbra sa mení čas. Posúvame
hodiny o hodinu dozadu.
V stredu 21. 10. 2015 stretnutie Farskej charity hneď
po večernej sv. omši.
V spolupráci Katolíckeho biblického diela a Oravského
centra mládeže budú aj v tomto školskom roku
pokračovať raz za mesiac Biblické večery.
V Trstenej bude stretnutie 20.10. o 18.00 v priestoroch
OZ V.I.A.C. a v Námestove bude stretnutie 21.10. o
18.45 v pastoračnom centre. Vedie ich sr. Fides,
riaditeľka Katolíckeho biblického diela. Témou
biblických katechéz bude Božie milosrdenstvo.
Pozývame všetkých záujemcov o poznávanie Biblie lektorov, katechétov, animátorov, ostatných veriacich.

Zapisovanie úmyslov sv. omší na mesiac november
v nedeľu 25. 10. 2015.

Za snúbencov
Rímskokatolícky farský úrad Novoť

Panny Márie v sobotu, ľ. spom.
So
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tel.: 043 5590 230; 0911 590 230
e-mail: farnost@novot.sk
č. ú.: 0054179595/0900
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