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FARNÍK
„More milosrdenstva...“
Bolo to roku 1896. P. Giordaniho
S.J., ktorý býval v kláštore neďaleko New
Yorku, volali k chorému. Chorý bol známy
neznaboh a bol už veľmi zle. Horlivý páter
hneď sa dal na cestu. Za dosť krátky čas
prešiel 30 míľ.
Ale ako sa zadivil, keď miesto
zatvrdlivého hriešnika našiel človeka, ktorý
ho túžobne očakával. Chorý sa skrúšene
vyspovedal, prijal sv. pomazanie a dával
najavo toľkú vieru, koľkú len u nevinných
nájsť.
Čože sa to stalo? Páter si tiež nevedel
vysvetliť túto premenu. Spýtal sa teda
chorého, či sa azda i popri nevere modlieval,
že mu P. Boh dal milosť obrátenia.
„Otče, - bola odpoveď, - počuli ste,
aký som biedny. Už roky a roky nestaral som
sa o Boha a o modlitbu – žiaľbohu! Ale moja
matka modlila sa za mňa. Čo sa naplakala
pre mňa, koľko pretrpela! Keď som ju ostatný
raz videl, povedala mi: „Syn môj, ty sa teda
nechceš polepšiť a s Bohom sa zmieriť; darmo
ti dohováram. Nuž, čo nevládzem slovom, to ti
vymodlím u B. Srdca. Ja, tvoja matka,

odovzdávam a zasväcujem ťa milosrdnému
Božskému Srdcu; nikdy ho neprestanem
prosiť o tvoje obrátenie,“ Mal som i
pobožného brata, ktorý sa vraj stal kňazom;
zaiste sa i on modlil za mňa.“
Pre slzy nemohol chorý ďalej hovoriť.
Keď sa trochu utíšil, vybral list spod podušky
a prosil pátra, aby ho dal na poštu, že je v
ňom jeho testament. Páter sľubuje, že to rád
urobí, vezme list a pozrie letkom na adresu.
Neverí svojim očiam... Pozrie ešte lepšie – i
tretí raz: „Pani Giordani v X. Zadivený
mimovoľne pýta sa chorého: „Čože máte s
tou paňou?!“
„To mi je matka – odpovedá umierajúci –
píšem jej, že Boh vyslyšal jej prosbu.“ Kňaz
dobre, že nepadol s nôh, prebleskla mu
mysľou minulosť ...
„Táto pani, - zvolá kňaz, - to je i moja
matka a ty si mi teda – brat. Tak dlho ťa
nebolo, už sme si mysleli, že si zahynul... Naša
dobrá matka už nežije, ale do ostatnej chvíle
sa modlila za teba; ba obetovala i svoj život
za teba.“
Kto by opísal, čo cítil chorý, keď
poznal brata a objal ho. Rád by bol iste
všeličo rozprával zo života, ale nebolo už veľa
času. Chváliac milosrdenstvo Božie,
pripravoval sa pomocou bratovou na ostatnú
cestu.
Ostatná chvíľa čoskoro prišla.
Obrátený hriešnik zomrel s veľkou dôverou v
Tom, ktorý prisľúbil: „Hriešnici nájdu v srdci
mojom prameň a nekonečné more
milosrdenstva.“

Neobyčajná premena u študenta
Dlhý čas som bol vlažný v
náboženstve- píše študent, akademik v
nemeckom Posle (85, 165). Náboženské
cvičenia, vyjmúc májovej pobožnosti, skoro
ma vôbec nerozohriali. Sv. písmo, modlitebné
a náboženské knižky stáli na poslednom
mieste medzi knihami a v mojom srdci už
skoro nebolo pre ne miesta. Pravda, pritom
som usilovne študoval svetské vedy, starožitné
reči, matematiku a tiež so zápalom som čítal
nemeckých klasikov. Ale chvála a vďaka Bohu
nezostalo
to
navždy
tak.
Nejdem opisovať okolnosti, v akých
som bol, keď som si po prvý raz všimol
obrázok Srdca Ježišovho s prisľúbeniami sv.
Margity Alacoque. Bolo to pred rokom. Vtedy
veril som tejto mníške viac ako univerzitnému
profesorovi. Prisľúbenia zdali sa mi nozaj
pravdivé, potešujúce a aspoň z čiastky
splniteľné. Slovom, dal som sa na pobožnosť k
Božskému Srdcu, hoci v menšej miere.
Nuž a teraz si vykonávam náboženské
povinnosti s radosťou! Sväté Písmo,
modlitebné a povzbudzujúce knižky ma
upútali, nestoja už na ostatnom mieste.
Niekedy sa mi zdá, že Sv. Písmo, to „radostné
posolstvo“ oveľa lepšie chápem ako predtým.
Česť a vďaka najsvätejšiemu Srdcu
Ježišovmu.
Ej, keby len aj ostatní študenti sa dali
na túto ľahkú a účinnú pobožnosť! Dúfam, že
obsiahnem milosťou Božského Spasiteľa i
pravé povolanie.

Úmysly svätých
omší
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V stredu vyložená Sviatosť Oltárna k poklone od 17.00
do 17.50.
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rodičov Emíliu, Floriána a sestru Annu
670
rodičov Godišových, Srogoňových a BP
pre rodiny 771
manžela, syna, rodičov a starých rodičov
1019
manžela Štefana (4 roky od smrti) 1001 o 700
Jána a účastníkov pohrebu a BP pre Teréziu
888 o 830

Jarolína a Teréziu 568 o 700
kňaza Štefana Šmiheľa o 830
syna Petra, manžela Albína Skurčákových
168 o 700
Za koledu a koledníkov o 10

U
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večer
syna Miroslava a starých rodičov
Mrekajových, Antonov a Janu 116
Teréziu a Štefana ( nedož. 100 rokov)
Smarkoňových 292
Teofila Bulvasa 245

V štvrtok sa končí adventné obdobie a Polnočnou sa
začína Vianočné obdobie. Všetkých, malých i veľkých,
Trojjediný Boh pozýva na Polnočnú sv. omšu.
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V nedeľu na slávnosť Svätej rodiny Ježiša, Márie
a Jozefa bude pri sv. omši o 10.30 obnova manželských
sľubov. Prosíme, aby manželia stáli alebo sedeli vedľa
seba.
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Požehnanie príbytkov bude 2. – 3. januára 2016. Pôjde
sa zo začiatku a konca farnosti. V sobotu 02. 01. 2016
od 9.00 do 17.00, v nedeľu 03. 01. 2016 od 12.30 do
18.00. Koľko sa stihne toľko sa stihne. Pokračovať sa
bude na ďalšie Vianočné sviatky.
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Deň po 4. adventnej nedeli
630
Vigílna sv. omša z Narodenia Pána
2400
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NARODENIE PÁNA, slávnosť,
prik. sviatok
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Sv. Štefana, prvého mučeníka,
sviatok
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PRVÁ NEDEĽA PO NARODENÍ
PÁNA
SVATEJ RODINY JEŽIŠA, MÁRIE
A JOZEFA

700
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V piatok na slávnosť Narodenia Pána o 16.00 v kostole
Jasličková pobožnosť.

Pán Boh zaplať všetkým dobrodincom, ktorí prispeli na
charitatívnej akcii birmovancov v 2. adventnú nedeľu.
Prosíme veriacich, aby využívali na parkovanie áut pri
kostole aj druhé parkovisko /ak bude voľné/ a
neblokovali zbytočne miestnu komunikáciu. Za
pochopenie ďakujeme.
Živý betlehem bude.

Pi

Tento týždeň budeme spovedať pred každou sv. omšou
tých, ktorí nemali možnosť prísť k sviatosti zmierenia
v predchádzajúcich dňoch.
Rímskokatolícky farský úrad Novoť
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21.12. – 27.12. 2015
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Bohoslužby

Máriu Ovšákovú (výročná) 795
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Oznamujeme

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