6. septembra
2015

FARNÍK
VEĽKÉ PRISĽÚBENIE

Vysvetlili sme si 11 prisľúbení B. Srdca. Ešte nám
ostáva dvanáste. Ostatné je, ale najvážnejšie: preto,
že sa nám tam veľké veci sľubujú a čo sa sľubuje,
ľahko sa dá obsiahnuť. Preto si toto veľké
prisľúbenie
aj
presnejšie
vysvetlíme.
Veľké prisľúbenie je v liste, ktorý sv. Margita
Alacoque písala svojej bývalej predstavenej, matke
De Saumaise v meste Dijon vo Francúzsku r. 1688.
(Vie et Oeuvres 4. vyd., list 86, II. 397.) Doslovne a
čo najakurátnejšie nanovo ho podávame po
slovensky.
„Z prekypujúceho milosrdenstva svojho Srdca
sľubujem ti, že jeho všemohúca láska udelí milosť
konečného pokánia všetkým tým, čo 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."
Hodnovernosť veľkého prisľúbenia je jasná z
toho, čo sme povedali všeobecne o všetkých
prisľúbeniach. Prečítajte si to ešte raz!
Isté je, že svätosť osoby (sv. Margity) uzaviera,
teda aj dokazuje, že ju skutočne Spasiteľ poslal šíriť
úctu k jeho B. Srdcu. Cirkevné vrchnosti tiež
dovoľujú kázať o veľkom prisľúbení. Múdremu to
stačí.
Ale teraz je aj zbytočné veľmi to zdôrazňovať, keď
bula svätorečenia sv. Margity úplne uvádza slová
veľkého
prisľúbenia!

Veľkým sa volá prisľúbenie, lebo sľubuje veľkú
vec: ubezpečuje nás, že sa budeme tešiť
nevýslovnému šťastiu a to celú večnosť, t.j.
uspokojuje nás o spasení. Vysvetlime si ho teraz
presne,
berme
jeho
slová
na
vážky.
Má, ako by 3 čiastky, ktoré ľahko rozoznať:
I. úvod, II. podmienku a III. sľúbenú milosť.
Najprv len o prvej čiastke, o úvode.
I. Úvod veľkého prisľúbenia
Úvod je kratučký, ale významný: „Z
prekypujúceho milosrdenstva svojho Srdca
sľubujem ti, že jeho všemohúca láska udelí...“ Toto
je koreň prisľúbenia, z ktorého vyrastá. Čože chce
vlastne Spasiteľ týmito úvodnými slovami?
1. Spasiteľ chce, aby ozaj do očí bila milosť,
ktorú ide prisľúbiť; chce vzbudiť osobitnú
pozornosť
sv.
Margity,
aj
našu.
Preto spomína napred, že to, čo sľubuje,
zakladá sa na prekypujúcom milosrdenstve a
všemohúcom úsilí jeho lásky. Akoby hovoril:
„Nie je to obyčajná, menej významná vec, ale
čosi neobyčajného; čosi takého, čo bude
celkom osobitne hodné jeho dvoch Božích
vlastností: milosrdenstva a lásky!
2. Spasiteľ chce týmito slovy, aby sme to, čo nám
ide sľúbiť, ľahšie uverili. Veď poukazuje na
najistejšiu záruku svojho Božského slova: na
prekypujúcu mieru milosrdenstva, ktoré je už v
sebe nekonečné a na všemohúcnosť svojej
lásky. Väčšej záruky niet!
3. Spasiteľ chce týmito slovy aj obrániť
prisľúbenie. Veď tieto prvé slová sú najlepšou
odpoveďou na ťažkosti proti nemu.
Hej, sú ľudia, ktorí sa divia, že Spasiteľ takú
vynikajúcu priazeň a prevzácnu milosť viaže ku
skutku pobožnosti, ktorý je dosť ľahký.
Takéto prisľúbenie Spasiteľa vraj bolo by
akousi márnotratnosťou. Veď medzi podmienkou a
preveľkým prisľúbením je vraj pravá priepasť.
Odpoveď: Hej, bez okolkovania odpovedáme:

Pravdu máte, medzi podmienkou a prisľúbenou
milosťou je istotne ozajstná priepasť! Ale práve
preto hovorí Spasiteľ, že toto prisľúbenie robí v
prekypujúcom milosrdenstve svojho Srdca a že je to
dar všemohúcej lásky! T.j. tú priepasť vypĺňa
„všemohúca láska“ a „prekypujúce milosrdenstvo
jeho
Srdca!“
Týmito ostatnými slovami poučuje nás sám
Spasiteľ, že obyčajné milosrdenstvo Srdca
Ježišovho nestačilo by nám dať toľké šťastie, ale
treba mu bolo prekročiť obyčajnú mieru: nad mieru
dalo takýto dar! A vôbec ani nieto príkladu, že by
Spasiteľ bol niekedy už za jednorazové vykonanie
akejsi veci dal toľké prisľúbenie. Toto je jediný
príklad!
Kto si to uváži, iste sa uspokojí!
Pravdaže, keď my biedni ľudia berieme za mieru
len svoju neveľkú múdrosť a obmedzené
milosrdenstvo – potom istotne nevieme si rady s
týmto Spasiteľovým prisľúbením.
Kto neverí v lásku môže sa azda aj pohoršiť. Ale
tí, čo zrozumeli B. Srdce. Božskú lásku, rozumejú
ho!
Úvodné slová sú teda mocným základom
prisľúbenia. Sú koreňom, z ktorého ono vyrastá.
Ešte jedno je potešujúce v úvodných slovách
„všemohúca láska jeho Srdca“. Veď či tieto slová
nedávajú nám právo pomyslieť si: „Keby vyplnenie
prisľúbenia niekedy požadovalo, aby sa rovno jeho
všemohúcnosť do veci zamiešala, jeho láska by
neváhala
urobiť
tento
zázrak?!
Hej, široký obsah týchto slov a ich slávnostné
vyslovenie dávajú právo takto si ich vysvetľovať
(hoci i bez zázraku môžu sa vyplniť).
Vidíme, že prisľúbenie stojí na silných
základoch.
Tieto sú: p r e k y p u j ú c e m i l o s r d e n s t v o
B. Srdca a Jeho v š e m o h ú c a l á s k a !
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Oznamujeme

07.09. – 13.09. 2015
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Františka Brandysa a účastníkov pohrebu

Bohoslužby

V štvrtok vyložená Sviatosť Oltárna k poklone od 17.00
do 17.50.
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Sv. Marka Križina, Melichara
Grodzieckého a Štefana Pongrácza,
kňazov a mučeníkov, spom.
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Úprimné Pán Boh zaplať tým, ktorí sa akýmkoľvek
spôsobom pričinili o dôstojné slávenie odpustovej
slávnosti Narodenia Panny Márie.
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Do voľných úmyslov môžete nahlásiť svoje úmysly.
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NARODENIE PANNY MÁRIE,
slávnosť, odpust
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Deň v Cezročnom období
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Deň v Cezročnom období
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Deň v Cezročnom období
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Najsvätejšieho mena Panny Márie,
ľ. spom
Sobášne sv. omše
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Jána a Helenu Pidíkových, Jozefa a Annu
Kuhejdových 336

z rodiny, BP pre rodinu 1035
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Poďakovanie za 35 rokov manželstva a BP 224 o
700
Poďakovanie za dožitý vek a BP pre rodiny
Bystričanovú a Garajovú 8 o 830
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Oravské centrum mládeže pozýva všetkých na
spoločný modlitebný večer "Pokoj vám dávam" za
mier a pokoj vo svete. Uskutoční sa 13. septembra
2015 o 17:00 na Námestí M.R.Štefánika v Trstenej.
Spolu s nami sa budú modliť Lamačské chvály a
Maranatha. Počas stretnutia odznejú aj svedectvá
ľudí, ktorí navštívili krajiny, kde sú náboženské a
občianske konflikty. V prípade nepriaznivého
počasia sa modlitba bude konať v Dome kultúry v
Trstenej.

Poďakovanie za 50 rokov života a BP 70
rodičov a manžela 549
Emila Sochuľáka 592
otca (nedožitých 80 rokov života) 764
Na úmysel 750
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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DVADSIATA ŠTVRTÁ NEDEĽA
V CEZROČNOM OBDOBÍ
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