Čože je teda vlažnosť?

26. júla 2015

FARNÍK
Vlažné duše stanú sa horlivými.
Ide o vážnu vec v tomto prisľúbení. Vidieť to z
hrozby Božej pre vlažnú dušu.
Sv. Ján evanjelista dostal vo videní rozkaz písať
biskupovi v Laodicei: „Znám tvoje skutky, že nie si ani
studený, ani vrelý; bár by si bol studený alebo vrelý! Ale, že si
vlažný a nie si ani studený, ani vrelý, začínam ťa vypľúvať zo
svojich úst.“ (Zjav. 3, 15). T. j. ako vlažnú vodu neznáša
žalúdok, tak nie je Bohu na strpenie vlažný človek.
Toto je veľká hrozba. Preto treba nám dobre
porozumieť: čo je vlastne vlažnosť a čo nie, aby sme sa
hádam nadarmo netrápili (najmä bojazlivé, ale inak horlivé
duše).
Čo nie je vlažnosť?
Nie je vlažnosť, keď je život skoro samý boj s
pokušením. Zato môže byť duša svätá a horlivá! Nech pamätá,
čo vraví Sv. Písmo: „Synu, keď sa chceš oddať službe božej...
priprav svoju dušu na pokušenie“ (Sir. 2, 1) a „Blahoslavený
človek, ktorý vytrvá v skúškach, lebo keď sa osvedčí, dostane
veniec života, ktorý Pán sľúbil tým, čo ho milujú!“ (Jk. 1, 12).
Ani to nie je vlažnosť, keď kto z ľudskej krehkosti,
popri pozornosti, ľahké hriechy pácha, napr. odpoly
dobrovoľná nesústredenosť v modlitbe, chyby jazyka pre
netrpezlivosť, potom hnevlivosť o podobné.
Ba nie je vlažnosť ani stav tých pribojazlivých osôb,
čo sa vždy boja, že hriech spáchali a ktorí sa sotva opovažujú
inakšie na Boha pomyslieť, iba so strachom, že sa na nich
hnevá. Takáto nedôvera v Bohu veľmi uráža jeho nesmiernu
dobrotu, ale to nie je vlažnosť. Vlažná osoba vôbec sa nebojí,
necíti sa zle vo vlažnosti. Ani nevie, ani sa nestará o pravý
stav svojej duše.

Je to ľahostajnosť, lenivosť v dobrom. Človek je
spokojný, keď len práve ťažkým hriechom netratí spasenie
duše, ale nestará sa o pokrok duše, nechráni sa malých
hriechov. Ľahostajnosť je znakom a žriedlom duchovnej
lenivosti: Vlažný človek sa len toľko modlí a iné duchovné
veci robí, čo nemôže opustiť bez veľkého pohoršenia.
Z toho stavu nastáva v duši odpor proti náboženskomravnému životu, bojazlivé pozeranie na vonkajšie ohľady,
skoro potom aj odpor ku základným kresťanským a
cirkevným požiadavkám – zhnusenie.
Svedomie množstvom malých hriechov otupne a
neprebudí sa ani hlbokým pádom, ktorý je skoro nevyhnutný.
Veď ten, čo dobrovoľne zaslepuje svedomie, istotne pomaly
hlbšie padá, ako ten, čo hreší iba z nevedomosti alebo zo
slabosti.
Je to teda biedny stav nie ešte mŕtvej, ale pomaly
zomierajúcej duše, ktorá si toho nie je povedomá. Ako
suchotinár, hoci upadá, chudne, slabne, nevie to; nepripúšťa,
že stále akoby krok za krokom – umiera.
Aj svetský, čo sa má okrem náboženstva aj o iné
starať, uzná, že je to nebezpečný stav. Keď sú vážne denné
povinnosti, ešte vážnejšie je spasenie nesmrteľnej duše. Keď
treba pozorným, horlivým byť vo svojom zamestnaní, akoby
to nebolo treba vo veci spasenia?
Hádam nás Boh nepovolal na stupeň svätosti veľkých
svätých – ale iste povolal, aby sme boli horliví katolíci. A s
milosťou Božou a troška usilovnosťou môžeme sa všetci
takými stať.
Cesta k záchrane
Prvý krok je vedieť, že čo ako hriešni, ako vlažní sme, ešte sa
môžeme a musíme horlivými stať. „Hľa stojím u dverí a
klopem“ (Zjav. 3,20). B. Srdce nás volá, napomína, klope!
Keď sme presvedčení, že je hodno o to sa namáhať a je i
nádej, že sa nám to aj podarí: chytíme sa do toho. A pôjde to.
Druhý krok je poučovať sa v náboženstve, ozaj sa za
to zaujímať. Veď nik v ničom nestal sa majstrom, čomu sa
neučil, čo nemal rád. Rovnako, nik nebude horlivým, keď sa
neusiluje lepšie poznať P. Boha a Božie veci a vše väčšmi si
ich vážiť.
Tretí krok je modlitba. „Bezo mňa nič nemôžete“,
vraví Kristus Pán. Tí, čo majú skúsenosti v obracaní
nekatolíkov na pravú vieru, hovoria, že keď raz privedú koho,
aby sa úprimne modli, iné ťažkosti chytro sa tratia. Tak aj tu.
S dobrou a stálou modlitbou každý sa môže stať horlivým; bez
nej zas skoro iste padneme do vlažnosti.
Nuž a siedme prisľúbenie práve nám vraví, že

modlitba k B. Srdcu najúčinnejšie nás vytrhne z vlažnosti,
zapáli nám chladné srdcia iskierkou lásky B. Srdca.
Ako teplý vetrík po zime všetko sa budí k životu, že
všetko pučí, kvitne, rastie – tak zblíženie s B. Srdcom
prebúdza zamretý duchovný život.
Pri ohni sa zohreješ. Pri B. Srdci duša sa ti oteplí.
Nemôžeš byť blízko tohto ohňa lásky k ľuďom, aby sa
nezohrialo aj tvoje srdce a lásku láskou neodplácalo.
Ten, čo vzkriesil mŕtveho Lazára – iste môže vzkriesiť
aj umierajúcu dušu, keď to už len ozaj chce.
Skúsenosť premnohých
Tisíci skúsili už pravdivosť tohto prisľúbenia. Úcta k
B. Srdcu zohriala im dušu. Vlažné duše stali sa horlivými.
Dosvedčuje to i nejedna vďaka vo vyše 50 ročníkoch časopisu
Posol B. Srdca.
Vlažná, umierajúca duša, Spasiteľ stojí pri tvojich
dverách a klope... Či ho počúvneš? a či sa hádam opovážiš
odpraviť ho?
Ide o tvoju večnosť!
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 ozaj 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.
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V štvrtok vyložená Sviatosť Oltárna k poklone od 17.00
do 17.50.
Ak má niekto záujem ísť na ružencovú púť spojenú s
odpustovou slávnosťou do Ludzmierza, nech sa prihlási
u p. Štefana Kolenčíka /0907526259/ do 05. 08. 2015. V
prípade záujmu by bol odchod autobusu dňa 15. augusta
2015 /sobota/ o 8.00 zo zástaviek SAD. Poplatok
ľubovoľný.

rodičov Štefana, Teréziu a Viktora 204
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Bohoslužby

manžela Krištofa (20. výročie smrti) 289
Poďakovanie za BP a 25 rokov manželstva
672

Poľovnícke združenie Novoť Vás srdečne pozýva
na slávnostnú sv. omšu v nedeľu dňa 30.augusta 2015 o
11.00 hod pri príležitosti 3. výročia posvätenia kaplnky
a sochy sv. Huberta v lokalite Bieranka.
Prvý piatok v mesiaci august:
Sviatosť zmierenia:
Štvrtok, piatok: 16.30 – 18.00
DD v štvrtok od 9.30
Návšteva chorých: p. kaplán v piatok 31. 07. od 8.00,
p. farár na prvý piatok 07. 08. od 8.00
Spoločenstvo modlitby matiek Vás pozýva v stredu, 29.
07. 2015 po večernej sv. omši na modlitbové stretnutie.

Máriu (výročná) 607
Poďakovanie, za BP a ochranu pre rodinu
100
Antona a Teréziu Mikolajčíkových,
Emila, Štefana, Serafína, Máriu
Šustekových a za žijúcu rodinu 348
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Sv. Gorazda a spoločníkov, spom.

630
1800

U

Deň v Cezročnom období

630
1800

St

Sv. Marty, spom.
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Sv. Petra Chryzológa, biskupa
a učiteľa Cirkvi, ľ. spom.

630
1800
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Sv. Ignáca z Loyoly, kňaza, spom.

630
1800

Sv. Alfonza Márie de Liguori,
biskupa a učiteľa Cirkvi, spom.

700

Sobášne sv. omše

1500
1600

OSEMNÁSTA NEDEĽA
V CEZROČNOM OBDOBÍ

700
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Modlitba sv. ruženca na prvú sobotu 01. 08. 2015:
1. Sv. Moniky 2. Panny Márie Lurdskej 3. Sv. Pátra Pia
4. Sv. Pavla, apoštola 5. Ružencovej Panny Márie

So

Za snúbencov
Rímskokatolícky farský úrad Novoť
tel.: 043 5590 230; 0911 590 230
e-mail: farnost@novot.sk
č. ú.: 0054179595/0900
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