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FARNÍK
Ruža v tŕní
Kto čítal dojímavú knižku: „Ruža v tŕní, črty zo
života Milky Krštenianskej“,- vie, akou tŕnistou cestou
ju viedol Boh.
Bolo obyčajné, veselé dievča z mestečka
Bánoviec. Pri hre s loptou stalo sa jej – ešte iba
päťročnej – nešťastie, že padla a vytkla si ľavú ruku a
pravú nohu. Naprávanie sa zle podarilo, začalo sa to
zbierať a pre nové ťažké úrazy bolo liečenie márne.
Nuž a takto od piateho roku – za dlhých
dvaadvadsať rokov – niesla svoj krížik, ktorý časom
stále rástol vo veľké, ozaj ťažké bremeno kríža.
Najmä za tri ostatné roky života bolo už ozajstný
lazár: pripútaná k posteli, ba bolo ju treba kŕmiť,
povíjať, ako malé dieťa.
Kríž niesť, aj dlho, aj celý život, prihodí sa aj
iným. Ale tak ho niesť, že sa dom ozýva nie plačom,
žiaľom, žalobou – ale naopak veselosťou, smiechom,
spevom, žartom: to nie je nijak obyčajná vec!
Tomu sa mnohí vše viac čudovali. Tak veselou
byť ani na zábave alebo na svadbe! Ba ani tam nevie sa
každý tak zabaviť, ako ona, chorá, na posteli... Natoľko
priťahovala veselou mysľou, vtipom, že smutní
prichádzali k nej lazárovi – rozveseliť sa. A to nielen
dievčatá, ale aj chlapci, spolužiaci, ba aj starší.
Na toto bolo treba ozaj nadľudskej, hrdinskej
sily, sily zhora, osobitnej milosti od Boha.
Vidieť, Boh ju volal na to. A ona, v jadre
hrdinská duša, poddajno poslúchala vnútorné vnuknutie,
ktorým ju Duch Sv. viedol: veselo sa obetovať, veselo
trpieť, stať sa milovnicou kríža a to – pre lásku B. Srdca.

Hybnou silou jej vnútorného života bola láska k
B. Srdcu.
Na katechizme naučila sa ctiť si B. Srdce
Spasiteľovo. Ľahko pochopila, že je to najkrajší a
najmilší spôsob milovať Boha a to je naša najprvšia
povinnosť. A tak už ako žiačka veľmi si ctila B. Srdce.
Večer, keď už spala a domáci ešte nie, vídali ju
niekedy, ako zo sna vstáva, aby bozkala obraz B. Srdca
nad posteľou. Rada roznášala týždenník Srdce, (čo za 1.
svetovej vojny vychádzal), a to každú sobotu do 96
domov.
Od p. katechétu naučila sa i odpustkovú
modlitbičku: „Všetko pre teba najsv. Srdce Ježišovo!“
Toto bola jej najmilšia modlitba. Bola akoby jej „malým
tajomstvom“. Domáci len neskoršie zbadali, že je to jej
životným heslom, ktoré vnuká toľkú trpezlivosť.
„Všetko pre teba najsv. Srdce Ježišovo“ pekne
vyslovuje obetavosť, ba ju aj stále roznecuje. Veď „pre
milého nič ťažkého!“
Toto heslo ju navádzalo obetovať všetko Ježišovi
z lásky, s oddanosťou, hrdinsky, veselo...
Veselého darcu má Boh rád (2 Kor. 9,7). A keď
Milka poddajne poslúchala vnútorné vnuknutie a pre
lásku B. Srdca veselo sa obetovala, veselo trpela –
utvoril z nej Boh vzor veselej trpezlivosti.
Len takto sa mohlo stať skutočnosťou, čo sa
ľudsky zdá nepochopiteľným. Veď toľké roky bez žaloby,
ba veselo, so žartom, smiechom, spevom niesť stále
rastúci kríž – je taká nevídaná, neslýchaná vec, že až
ohromuje človeka. Iba u svätých nájsť tomu páru.
Ozaj sa na nej vyplnilo prisľúbenie B. Srdca:
„Horlivé duše dosiahnu chytro veľkú dokonalosť.“

Obraz B. Srdca v dome slobodomurára
Odbavoval som misie v mestečku, kde mali
horlivého duchovného – píše P. Karol Stejskal S.J. v
Travniku v Bosne. Spočiatku všetko sa výborne darilo.
Ale naraz príde p. farár ku mne so zachmúreným čelom:
„Ach, velebný otče, pán N. ťažko ochorel. Patrí k
najpoprednejším mešťanom...Ale je neverec a
slobodomurár. Vyslovil sa, že kňaz nesmie sa mu na oči
ukázať. A jeho úbohá žena plače, chcela by ho

zachrániť. Neprestajne sa modlí k B. Srdcu Ježišovmu. A
preto nestrácam nádej. Poradil som p. farárovi, nech
povie panej chorého, aby potajomky zavesila naproti
mužovej posteli obraz najsv. Srdca tak, aby ho hneď
zazrel. Pobožná žena urobila to. Choroba sa
zhoršovala...
O niekoľko dní spozorovala žena, že chorý kedyvtedy šepká modlitby. Tomu sa veľmi zaradovala a
odvážila sa mu povedať:
– Počula som, že ťa akýsi kňaz zo susednej obce chce
navštíviť. Chceš ho prijať?
– Dobre, nech príde – šepce chorý.
Onedlho prišiel kňaz. Zhovárali sa po
priateľsky... Sviatosti ani nespomínali. Len pri odchode
spýtal sa kňaz, či by mohol zas prísť. Chorý privolil.
Keď kňaz druhý deň zas prišiel, chorý mu odkryl
svoje srdce: vyspovedal sa. Všetko dal do poriadku a
prijal sv. sviatosti s veľkou pobožnosťou. Všetci, čo ho
poznali, náramne sa divili.
Navštevoval som ho i ďalej – rozprával mi
neskoršie kňaz – aby som ho tešil a posmeľoval. Hlboko
ma pohlo jeho kresťanské presvedčenie. O pár dní
dokonal. Hneď som sa ponáhľal ta, pomodliť sa za jeho
dušu a potešiť zarmútenú vdovu.
Velebný pane – povedala mi – nikdy
nezabudnem, ako pobožne umieral môj muž. Nesmierne
ďakujem Pánu Bohu za toľkú milosť! Umrel dnes ráno o
siedmej a včera večer o deviatej mihnul mi, že mi chce
čosi povedať. Nahla som sa k nemu, aby som dobre
počula, lebo už sotva vládal hovoriť.
–
Odhrňže mi, moja drahá, záclonu!
–
Prečo? Či ti prekáža?
–
Či nevidíš, že mi zastiera ten obraz Srdca
Ježišovho?...Uver mi: pohľad na ten obraz ma obrátil.
Hej, Srdce Ježišovo zvíťazilo nad mojim srdcom. Nechže
ho teda dobre vidím. Chcem, aby som umrel pozerajúc
na ten obraz...
A tak aj zomrel.
–
Ach, velebný pane, tieto slová dávajú mi nádej, že
je môj muž spasený. To mi bude celý môj život
prameňom potechy...
- Sláva B. Srdcu Ježišovmu, veď prisľúbilo, že požehná
domy, v ktorých sa uctieva jeho obraz.
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Prosba o Božie požehnanie a pomoc 792
z rodiny Vlčákových, Kavalierových,
Franekových
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Poďakovanie a prosba o zdravie a BP pre rodinu
143 o 830

Máriu Jakubjakovú 55
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28.12. – 03.01. 2016
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. Po tretej sv. omši začne koleda detí.
V štvrtok pri večernej sv. omši Ďakovná pobožnosť na
konci roka s eucharistickým požehnaním.

Š

Poďakovanie za 35 rokov života a BP 101
rodičov Štefana a Teréziu 204
Emila Šimiaka (10 rokov od smrti)

Bohoslužby

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.
Prvý piatok v mesiaci január:
Sviatosť zmierenia:
Pol hodiny pred sv. omšami
DD v utorok o 9.00, o 10.00 sv. omša
Návšteva chorých:
V stredu o 8.00
Modlitba sv. ruženca na prvú sobotu v mesiaci január:
Predmodlievajú sa birmovanci.
Birmovancov pozývame na Ples Radosti, ktorý sa
uskutoční 29. 12. 2015 od 16.00 do 20.00 v KD
v Novoti. Prosíme o slušné oblečenie. Bližšie informácie
sa dozviete od svojich animátorov.

Sv. Neviniatok, mučeníkov,
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630
1800

U

Piaty deň v oktáve Narodenia Pána
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Šiesty deň v oktáve Narodenia Pána
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Siedmy deň v oktáve Narodenia
Pána
Večerná sv. omša vigílna
z nasledujúcej slávnosti
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SLÁVNOSŤ PANNY MÁRIE
BOHORODIČKY, slávnosť, prik.
sviatok
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Sv. Bazila Veľkého a Gregora
Naziánskeho, biskupov a učiteľov
Cirkvi, spom.
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DRUHÁ NEDEĽA PO NARODENÍ
PÁNA
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Rímskokatolícky farský úrad Novoť
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tel.: 043 5590 230; 0911 590 230
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