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FARNÍK
Ako plní Pán Ježiš prvé
prisľúbenie?
Len veľmi skrátka opíšem, ako som skúsila
veľkú lásku a milosť B. Srdca Ježišovho vo
svojom stave.
Svetom – pre biedu! Vo svetovej
vojne stala som sa vdovou: 3. augusta
prišiel na svet chlapec a 4-ho som dostala
smrtný list, že mi muž padol v Przemysli.
Nemala som čím troje maličkých obživiť. Čo
robiť? Zobrala som si ich ako sliepka pod
krídla a odišla som svetom.
Ale keď som odchádzala, bolo mi
najprednejšie obrátiť sa na Božské Srdce.
Srdečne som prosila: „B. Srdce, sprevádzaj
ma s mojimi sirotami! Neopusť ma, aby som
s nimi nezahynula hladom. Požehnaj mi pre
ne kúsok chleba. A tak som odcestovala z
Rakovej pri Čadci do Ipoľských Šiah a do
P...
Aj kníh som si vtedy vzala. Poručil
mi ich ujček. Boli to svätovojtešské knihy.
Bol ich plný kufor, ale predsa som ich len
nechcela nikde nechať, aby nevyšli na

navnivoč. V Žiline som sa bála, že ma pre ne
zatvoria. Mysleli si, že som akýsi vyzvedač.
Všetko mi rozhádzali po železničnej trati.
Ale keď našli medzi nimi Život Ježišov aj P.
Márie, zas mi ich pozbierali a pustili ma. A
tak som spokojne až sem prišla.
Bola som chudobná ako kostolná
myš. Len z večera na ráno a z rána na večer
som živila svoje úbohé sirôtky. Ale B. Srdce
mi vždy bolo na mysli a na jazyku.
Keď nastal pokoj, zas som sa
vydala. B. Srdce mi doprialo dobrého
manžela, už staršieho rozumného človeka.
Aj deti po nebohom, P. Boh ho osláv, mám
tiež pri sebe. Už som im aj zemičky prikúpila
8 jutár, aj pasienku 5 j. od panstva. Máme
do Božej vôle aj 5 kusov rožného statku.
Žijeme s pomocou Boha Všemohúceho v
pokoji.
A ktože mi to preukázal? Božské
Srdce Ježišovo, ktorému som sa odporučila
so sirôtkami, keď som z domu vychádzala.
Ani som ten obraz nikde nenechala, čo mi
ako ťažko bolo niesť batoh.
Ale mi
B. Srdce aj štedro dávalo všetky milosti pre
telo i pre dušu.
Roku 1924 upadla som do ťažkej
choroby. Zdalo sa mi, že musím svet opustiť.
Ale všetci domáci obrátili sme sa na B.
Srdce a láskave pomohlo.
Pri tejto chorobe dostala som zas
strašne zlé myšlienky, ako by mi P. Boh
neodpustil a nebolo milosti pre mňa. Viac
ma to bolelo, ako tá ťažká choroba. Skoro
som zúfala. Darmo ma duchovný otec

posmeľoval, darmo aj domáci – len som
nemohla nájsť pokoja. Ale raz som kázala,
aby mi všetky knihy priniesli, čo som si za
vojny sem doniesla z Horniakov. A tam
naraz nájdem zaviazaný Posol B.S. Celú
knihu som prečítala.
Bože môj, či to len bolo prešťastné
čítanie pre mňa! Hoci som sa triasla od
slabosti, duša sa zohrievala, lebo som sa
tam dočítala, aký je P. Boh milosrdný. A od
tých čias som mala pokoj. Bola som
oslobodená.
Potom ma ešte 2 razy uzdravilo B.
Srdce z ťažkej choroby a obsypalo všetkými
milosťami aj rodinku. Za tieto všetky
dobrodenia srdečne ďakujem B. Srdcu.
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Za zdravie syna a BP pre rodinu
Teofila a Františka, za žijúce manželky,
deti, vnúčatá a pravnúčatá
Poďakovanie za 25 rokov manželstva Viery
a Štefana Vlčákových
a žijúcich z rodiny 875
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z rodiny Skurčákových a Brodecových
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Poďakovanie za 80 rokov života a BP pre
deti a vnúčatá, manžela a rodičov 851
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z rodiny Bystričanových a za duše
v očistci 101 o 700
večer
Martina a Máriu Florekových, Jozefa
908
z rodiny Bolekovej a Bernaťákovej
manžela 122
Serafína a Viktóriu Bolekových,
Serafína Judiaka
Poďakovanie za 50 rokov života a BP pre
rodinu 386

Oznamujeme
V štvrtok vyložená Sviatosť Oltárna k poklone od 17.00
do 17.50.
V štvrtok po večernej sv. omši stretnutie miništrantov
6. – 7. ročníka ZDŠ u p. kaplána.

Bohoslužby
23.11. – 29.11. 2015
30
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Spoločenstvo Modlitby Matiek vás pozýva na
modlitbové stretnutie v stredu 25. 11. 2015 po večernej
sv. omši.
V sobotu 27. 11. 2015 o 8.00 vo fare sobášna náuka pre
nahlásených a zapísaných snúbencov.
Na Prvú adventnú nedeľu 29. 11. 2015 bude zbierka na
charitu.
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Sv. Klementa i., pápeža a mučeníka,
Ľ. spom.
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Sv. Ondreja Dung-Laka, kňaza
a spol., mučeníkov, spom.
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Sv. Kataríny Alexandrijskej, panny
a mučenice, ľ. spom.
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Deň v Cezročnom období

630
1800

Pi

Deň v Cezročnom období

630
1800

So

Panny Márie v sobotu, ľ. spom.

700

PRVÁ ADVENTNÁ NEDEĽA

700
830
1030

Požehnanie adventných vencov pri každej sv. omši na
Prvú adventnú nedeľu.
Roráty počas Adventného obdobia v pondelok a stredu.
Ďalší biblický večer so sr. Fidés o Božom milosrdenstve sa
bude konať v utorok 24.11. v Trstenej v priestoroch OZ VIAC
o 17.45 a v stredu 25.11. v Námestove v pastoračnom centre o
18.45. Pozývame vás aj takto budovať svoj vzťah s Bohom.
Na budúcu nedeľu 29.11. bude vo farskom kostole v Trstenej
pravidelný modlitebný večer Milosrdný. O 17.30 začíname
modlitbou ruženca za Oravu. Ste srdečne pozvaní. Keďže sa
začína o chvíľu Rok Milosrdenstva, ponúkneme Vám
špeciálnu ponuku - Školu Milosrdenstva. Viac informácií, keď
prídete.

Za snúbencov
Rímskokatolícky farský úrad Novoť

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

tel.: 043 5590 230; 0911 590 230
e-mail: farnost@novot.sk
č. ú.: 0054179595/0900

