10. mája 2015

FARNÍK
Koľko je prisľúbení B. Srdca?
Prisľúbenia B. Srdca sú v spisoch sv.
Margity Alacoque. Je ich veľa a všelijakých.
Na obrázkoch B. Srdca a v spisoch o B.
Srdci nachádzame však obyčajne dvanásť
prisľúbení, ako tu nasledujú:
1. Dám im všetky ich stavu potrebné
milosti.
2. Ich rodinám udelím pokoja.
3. Vo všetkých protivenstvách ich
poteším.
4. V živote, ale najmä pri smrti, im
budem istou ochranou.
5. Každé ich podujatie hojne požehnám.
6. Hriešnici nájdu v mojom Srdci
prameň
a
nekonečné
more
milosrdenstva.
7. Vlažné duše stanú sa horlivými.
8. Horlivé duše obsiahnu chytro veľkú
dokonalosť.
9. I domy požehnám, v ktorých si obraz
môjho Srdcia zavesia a uctia.
10.Kňazom dám milosť, aby i
najzatvrdlejšie srdcia obrátili.

11. Mená tých, čo túto pobožnosť
rozširujú, zapísané budú do môjho
Srdca a nikdy nebudú vytreté z neho.
12. „Z prekypujúceho milosrdenstva
svojho Srdca sľubujem ti, že jeho
všemohúca láska udelí milosť
konečného pokánia všetkým tým,
ktorí budú prijímať v prvé piatky
deväť mesiacov za sebou – že neumrú
v mojej nemilosti, ani bez prijatia ich
sviatostí; lebo moje Božské Srdce
stane sa im bezpečným útulkom v
ostatnej chvíli.“
Prečo dal P. Ježiš prisľúbenia?
Spasiteľ ráta s ľudskou slabosťou. Človek je
veľmi sebecký. Hoci si aj praje uctievať B.
Srdce – jednak presvedčenie, že pobožnosť
k B. Srdcu prináša aj veľké, najmä osobné
požehnanie a osoh, časný a večný, osobitne
ho
povzbudzuje
k
tomu.
Ukáž dieťaťu ovocie – pritiahneš ho.
Spasiteľ nám tiež ukazuje vzácne ovocie:
prekrásne prisľúbenia pobožnosti k B. Srdcu
– aby nás pritiahol.
Bohatstvo prisľúbení
My sa zháňame často za haraburdami,
Ježišova láska však vyberá nám tu a sľubuje
to, čo je najvážnejšie a najpotrebnejšie:
pokoj, potechu, pomoc v boji o dušu, ale aj
pomoc v podnikoch; úprimné obrátenie k
Bohu; korunu všetkého: spasenie! Časné a
večné sľubuje – nikoho v nijakom položení

nevylučuje!
Čo však najviac bije do očí, je jeho
nesmierna veľkodušnosť, že nekladie
hranice svojej štedrosti. Svojim ctiteľom
sľubuje všetky milosti ich stavu potrebné;
potechu vo všetkých protivenstvách;
požehnanie na každé ich podujatie.
Hriešnikom zas sľubuje, že v jeho Srdci
nájdu nekonečné more milosrdenstva;
horlivé duše obsiahnu veľkú dokonalosť a
kňazi milosť obrátiť aj najzatvrdlejšie
srdcia.

Treba umožniť deťom, aby si mohli
úprimne urobiť prvých deväť piatkov
a tak
mohli
obsiahnuť
Božie
prisľúbenia.
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Poďakovanie za 50 a 60 rokov života a BP
pre rodinu Pidíkovú 1122

V utorok vyložená Sviatosť Oltárna k poklone od
17.00 do 17.50.

Poďakovanie za BP pre rodinu 199

V pondelok po sv. omšiach prosby za úrodu
a požehnanie.

Za pútnikov Rodiny Nepoškvrnenej
Za zdravie a BP pre Terezku a rodinu 888 o
630
Poďakovanie za 30 rokov života a BP 758
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Oznamujeme

Poďakovanie za 25 rokov manželstva a za
BP o 700
Za hasičov a ich rodiny o 1030

Bohoslužby
11.05. – 17.05. 2015
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Votívna sv. omša V čase sejby

630
1800
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Deň po 6. veľkonočnej nedeli

630
1800

St

Blahoslavenej Panny Márie
Fatimskej, ľ. spom.
Večerná sv. omša z nasledujúcej
slávnosti

1400
1800
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NANEBOVSTÚPENIE PÁNA,
slávnosť, prik. sviatok

630
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Deň po 5. veľkonočnej nedeli

630
1800

So

Sv. Jána Nepomuckého, kňaza
a mučeníka, spom.

700

Májové pobožnosti modlitby Loretánskych Litánií
budú vždy pred sv. omšou.
Na budúcu nedeľu ( Siedmu veľkonočnú ) bude
zbierka na katolícke masmédia. Táto nedeľa je 49.
Svetový deň spoločenských komunikačných
prostriedkov.
Zo srdca
Pán
Boh
zaplať
rodičom
prvoprijímajúcich detí, ktorí sa podieľali na
príprave slávenia Prvého svätého prijímania.

večer
Poďakovanie za 50 rokov života, za
zdravie a BP pre rodinu
Poďakovanie za 80 rokov život a za BP, za
deti a vnúčatá
Poďakovanie za zdravie a BP z príležitosti
80 rokov života 984
syna Štefana 1003 o 1800
Za zdravie a BP pre rodinu 166
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