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FARNÍK
„Mená tých, čo túto pobožnosť rozširujú, zapísané budú
do môjho srdca a nikdy nebudú vytreté z neho.“
Toto prisľúbenie je pre horliteľov a horliteľky B.
Srdca. Prvých desať bolo všeobecne pre ctiteľov B Srdca: toto
je pre jeho apoštolov, misionárov. A toto prisľúbenie je ich
zlatá nádej, ich milá potecha, ich šťastie – veď je nesmiernej
hodnoty.
Ich mená zapísané budú do môjho Srdca.
Horliteľ myslí na B. Srdce, lásku mu preukazuje. Ale
nie je spokojný s tým, že si ho sám ctí, ale usiluje sa i myseľ a
srdce iných získať B. Srdcu; zato sa modlí, zato apoštoluje,
toto sľubuje B. Srdcu. Slovom, horliteľ zapísal si meno
Ježišovo do svojho srdca!
Ký div, že preverný a prebohatý Spasiteľ z vďačnosti
tiež zapisuje jeho meno do svojho Srdca naveky. Veď on sa
nedá vo veľkodušnosti nikomu prevýšiť!
A čože to znamená: zapísaným byť do Srdca
Ježišovho? – Keď nám je kto zapísaný do srdca, to značí, že
pamätáme na neho, že radi myslíme na neho, že nám je
ozajstný, osobitný a nielen obyčajný priateľ.
Nuž ale „verný priateľ je silná ochrana: a kto ho
nájde, našiel poklad. Vernému priateľovi sa nič nevyrovná: a
niet hodnej váhy zlata a striebra naproti cene jeho vernosti“
(Sirach 6, 14)
Keď je to pravda o priateľstve ľudí, čože povedať o
priateľstve Božom? Veď ľudia sú obmedzení všeličím,
okolnosťami a biedou, hoci majú i najlepšiu vôľu. Ale u Boha
nieto obmedzenia: všetko je v jeho rukách! Jeho priateľstvo,
jeho láska je priateľstvo nesmierneho Stvoriteľa a Pána
svetov; Toho, ktorý všetko opatruje a spravuje; je to
priateľstvo Najmocnejšieho, Najbohatšieho, Najlepšieho!
Keď mi teda Ježiš zapíše meno do Svojho Srdca – iste
pocítim jeho všemohúcu vernosť: v ňom nájdem svoj poklad a
svoju ochranu; všetkým ma obohatí, čo mi je dobré; a

zachráni ma od všetkého, čo je zlé. Iste sa môžem spoľahnúť
na neho.
A potom spoľahlivé priateľstvo mocného prináša
pokoj a radosť. Akože sa teda môže priateľ B. Srdca tešiť!
Radosťou rásť! A keď som tu na zemi osobitným priateľom –
budem to iste i v nebi! Preradostná myšlienka!
A nebudú nikdy vytreté.
Zapísaným byť do B. Srdca a nebyť nikdy vytretým
znamená celkom osobitne mať zaručené spasenie! Čie meno je
zapísané v B. Srdci, je zapísané v „knihe života“. Veď čože je
pravá kniha života, ak nie Srdce Ježišovo? „Dievka moja,
chcem ti dať čítať v Knihe života, kde je veda lásky“, vravel
Ježiš sv. Margite a ukázal jej svoje Srdce.
Pravda, čože by osožilo byť zapísaným a potom
vytretým z Knihy života? Toto sa nestane jeho horliteľovi:
„Ono mu nedá zahynúť“, „zabezpečí jeho spasenie!“
Divíš sa veľkosti prisľúbenia?
Nediv sa. Kto rozširuje pobožnosť k B. Srdcu horlivo,
ako to vec zasluhuje: zaisťuje si vytrvalosť v dobrom a
konečné víťazstvo.
Veď táto horlivosť predpokladá, nielen že sa dotyčný
bojí a chráni hriechu, ale aj to, že živo túži páčiť sa Bohu a
iných k jeho láske privádzať. Nuž, ale či jesto lepšej prípravy
na spasenie? Netreba mu leda vytrvať a – iste obsiahne
spasenie.
Teda niet sa čo diviť prisľúbeniu B. Srdca – ale hej,
zvelebovať jeho štedrosť.
Akože šíriť pobožnosť B Srdca?
a. Slovom môžeš veľa dosiahnuť! Môžeš odporúčať
zasvätenie rodín (toto jedno, koľko roboty by už
dalo!), potom pobožnosť prvých piatkov, zmierujúce
sv. prijímanie a iné spôsoby úcty B. Srdca
.
Odporúčaj knihy a časopisy, čo poučujú o
Srdci Spasiteľovom. Naporúdzi je ti najmä mesačník
Posol B. Srdca, ktorý mesiac, čo mesiac poučuje,
povzbudzuje a vedie k tomu preláskavému Srdcu.
Koľko môžu takto slovom apoštolovať za B.
Srdce rodičia (najmä matka!) v rodine, katechéti a
učitelia v školách, duchovní na kazateľnici, priatelia
a známi medzi sebou! Pravda, nesmie sa tu človek
báť ani obety... Pre milého nič ťažkého!
b. Skutkom môžeš tiež veľa vykonať za úctu B. Srdca!
Napr. zbierať predplatiteľov na knihy, na časopis B.
Srdca. Ba už aj tým, že takú knižku alebo Posla B.
Srdca necháš na stole, aby ho hostia, rodina a

návštevníci videli, pozreli. Môžeš ho aj vypožičať
známym alebo predplatiť chudobnejším a pod..
Zas môžeš šíriť obrázky B. Srdca, jeho
obrazy, sochy. V Holandsku posielajú niektorí takéto
veci do pohanských misií, aby šírili pobožnosť B.
Srdca Ježišovho u novokresťanov. Láska je
vynachádzavá...
c. Modlitbou je najľahšie apoštolovať; všetkým je to
prístupné. Apoštol B Srdca prosí, aby všetci ľudia
poznali Pánovo Srdce a láskou sa mu odplácali – aj
neverci, pohania, nekatolíci.
Ráno obetuje B. Srdcu všetky svoje skutky na úmysel
B. Srdca. Pri všetkom, čo dobre robí a zlého, čoho sa chráni,
má úmysel: „radosť urobiť B. Srdcu a potešiť ho za svoje a za
cudzie hriechy!“ Láska je aj tu vynachádzavá!
V akej miere teda všetci môžu byť apoštolmi. Hej, B.
Srdce si vrúcne žiada aby sme jeho úctu šírili aj u iných, boli
apoštolmi tejto úcty.
Teda rozšír srdce! Buď nielen ctiteľom B. Srdca, ale
aj jeho horliteľom, horliteľkou!
Spokojný útulok apoštolov B. Srdca.
S p o k o j n ý ú t u l o k. – P. Felici S.J. celý život
horlivo rozširoval úctu B. Srdca. On bol hlavný zakladateľ
Bratstva Srdca Ježišovho.
Keď sa priblížila jeho posledná hodina (29. novembra
1818) pýtali sa ho spolubratia, či sa nebojí, či ho niečo
netrápi:
Odpovedal im Pekne: „Som v srdci Ježišovom a –
spokojný som!“
To boli spolu ostatné slová 92 ročného starca.
V e ľ m i ú z k o s t l i v ý – b e z ú z k o s t i pri
smrti. – Kupec so železom Ján Mair z Fulpmes v Tirolsku bol
známy ako veľký ctiteľ B. Srdca a apoštol častého sv.
prijímania. Ako sa dobre rozumel kupectvu, rovnako vedel
múdro hovoriť o duchovných veciach a rozširovať úctu k B.
Srdcu
.
Nuž a tento svetský apoštol B. Srdca, hoci bol naozaj
múdry a spokojný človek, mával veľa úzkostí v duši. Neraz ho
veľmi mučilo, v akom stave je jeho duša; zas ho trápil strach
pred súdom Božím.
Ale pri smrti – nebolo po jeho úzkostlivosti ani stopy!
Vtedy ho Pán v dobrote svojho Srdca zbavil každej starosti a
strachu podľa slov sv. Margity Alacoque: „Ó, ako sladko je
zomrieť tým, čo v živote uctievali to Srdce, ktoré bude našim
Sudcom.“
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starých rodičov Veselovských a
Žatkuliakových
Poďakovanie za 60 rokov života a za
zdravie, BP pre manžela, deti a vnúčatá
Poďakovanie za 60 rokov života sestry
Márie a za rodinu
Emíliu Tropkovú 987
Poďakovanie za 60 rokov života,
za deti a vnúčatá 414

rodičov,
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manžela a z rodiny Mikolajčíkových a
Hilbrychtových o 700
večer
Za zdravie a BP pre rodinu 937

24.08. – 30.08. 2015
V štvrtok vyložená Sviatosť Oltárna k poklone od 17.00
do 17.50.
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.
Vzadu v kostole sú hárky, na ktorých sa môžete prihlásiť
na účast na Národnom pochode za život v Bratislave.
Prosím, čím skôr, aby sme vedeli objednať autobusy.
Nácvik mládežnického zboru bude 28. 08. 2015 o 16.30
v starej fare. Veľmi radi privítame nových členov. Dolná
hranica je 7. roč. ZDŠ, horná je neobmezená.
Odpustová slávnosť Narodenia Panny Márie bude
v nedeľu 06. 09. 2015 o 10.30. Sviatosť zmierenia
k odpustu v sobotu 05. 09. 2015 od 10.00 do 11.30.
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Sv. Bartolomeja, apoštola, sviatok
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Deň v Cezročnom období
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Sv. Moniky, spom.
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Sv. Augustína, biskupa a učiteľa
Cirkvi, spom.

630
1800

Spoločenstvo Modlitby Matiek Vás pozýva na
modlitbové stretnutie 26. 08. 2015 po večernej sv. omši.

Za zdravie a BP 798
manžela (nedožitých 55 rokov života),
za zdravie a BP pre deti a vnúčatá 407
rodičov a sestru Janu 558
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Rímskokatolícky farský úrad Novoť
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Mučenícka smrť sv. Jána Krstiteľa,
spom.
Sobášne sv. omše
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