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2015

FARNÍK
Podmienka veľkého prisľúbenia.
1. Videli sme, že koreň, z ktorého vyrastá veľké
prisľúbenie: je prekypujúce milosrdenstvo B. Srdca a jeho
všemohúca láska! Teraz si pozrime podmienky, pod akými
nám prisľúbenie dáva. Spasiteľ hovorí:
„V prekypujúcom milosrdenstve svojho Srdca
sľubujem ti, že jeho všemohúca láska udelí všetkým tým, čo
budú prijímať v prvé piatky deväť mesiacov za sebou..“
Čože požaduje Spasiteľ vo veľkom prisľúbení, čo je
jeho podmienkou? Prijímať v prvé piatky deväť mesiacov za
sebou.
To je jednoduchá vec.
Napr. keď vo februári začínam, treba mi prijímať v
prvý piatok vo februári, marci, apríli, máji atď. nevynechajúc
ani jeden mesiac až do prvého piatku v októbri, vrátajúc aj
tento.
Rovnako treba rátať, keď začnem iný mesiac.
2. Teda nesplnil by podmienku veľkého prisľúbenia
B. Srdca, keby kto za sebou 9 prvých nedieľ prijímal. –
Spasiteľ jasne požaduje piatok, t.j. deň v ktorý za nás trpel.
Nik nemá práva meniť jeho podmienku!
To samé platí, keby kto osem prvých piatkov a jednu
prvú nedeľu prijímal na doplnenie deviatnika; nesplnil by
podmienku!
Nevravte, že je to priprísne – že dobrota Spasiteľova
prijme aj prvú nedeľu za prvý piatok.
3. Vo veciach, ktoré závisia len a len od
veľkodušnosti darcu, treba sa každého slova presne držať!
Tým väčšmi, keď ide o tak neobyčajné prisľúbenie, nemá nik
právo ani najmenšie meniť na podmienke.
Rovnako nevravte, že prijímanie ako prijímanie, nech
je hocktorý deň; že prijímanie v prvú nedeľu nie je menej
hodné od prvopiatkového.
Pravdaže je rovnako hodné. Ale tu nejde o hodnotu
prijímania, ale o výnimočnú milosť a či výsadu, ktorá vlastne
nie je výsledkom sv. prijímania – ale ako Spasiteľ podotkol:

prekypujúceho milosrdenstva a všemohúcej lásky jeho B.
Srdca. Nemožno ho obsiahnuť iba svedomito dodržiavajúc
podmienky, ako ich Spasiteľ ustanovil.
Či Spasiteľ neustanovil sv. prijímanie za hlavnú
podmienku? – Hej! – Teda krížová cesta alebo ruženec nestačí
miesto neho.
Či neustanovil deväť prijímaní? – Hej! Teda 8 nestačí.
Či neurčil prvé piatky mesačné? – Hej! – Teda
neslobodno ich zamieňať nedeľami alebo sobotami.
Či nežiada 9 prvých piatkov za sebou? – Hej! – Teda
keď sa pretrhnú, nemôžeš mať nárok na obsiahnutie sľúbenej
milosti.
4. Ale čo, keď povedzme Veľký piatok padá na
aprílový prvý piatok? Vieme, že na Veľký piatok nemožno
prijímať. Či sa tým teda pretrhuje veľký deviatnik, keď kto
začal, aby obsiahol veľké prisľúbenie B. Srdca?
Niektorí hovoria, že tu nieto ozajstného pretrhnutia.
Veď Spasiteľ ani si nežiada v tento piatok sv. prijímania.
(Lebo chce, aby sme zachovávali poriadok v jeho Cirkvi,
ktorá ten deň nedovoľuje sv. prijímania, iba ťažko chorým).
Teda tento prvý piatok je – ako by ho nebolo. Jednoducho
vypadá. Teda nasledujúci mesiac treba spokojne pokračovať
vo veľkom deviatniku. To je náhľad niektorých.
Iní však zdôrazňujú, čo sme skôr povedali: „Vo
veciach, ktoré závisia len od veľkodušnosti darcu, treba sa
držať presne každého slova!“ Preto je vraj daromné a
neužitočné hádať sa o tomto prípade, keď Spasiteľ tak jasne
požaduje deväť prvých piatkov za sebou. Nemali by sme sa
vraj odvážiť nato, ale skorej pre istotu znásobiť a pristupovať
každý prvý piatok k sv. prijímaniu, okrem keď Veľký piatok
padá na ten deň.
Pravdaže, toto je najistejšie!

Menšie otázky o podmienke.
Na úplné uspokojenie prinášame ešte menšie otázky o
podmienkach veľkého prisľúbenia.
1. Na aký úmysel treba obetovať sv. prijímanie?
Na ten úmysel, ktorý chcel mať Spasiteľ, t.j. na česť a
na zmierenie B. Srdca. Veď ho toľkí urážajú, najmä v
Najsvätejšej sviatosti.
Zmierovať Božské Srdce, čiže odprosovať ho a dávať
mu vynáhradu svojou láskou – to je špik úcty k B. Srdcu. To
si žiada B. Spasiteľ, ako to zjavil sv. Margite. Bez toho niet
pravej úcty k B. Srdcu.
Teda tieto prvé piatky obetuj, aby si potešil B. Srdce
Ježišovo zato, že ho toľkí zaznávajú, ba prenasledujú. Týmito
prvými piatkami odprosuješ ho, dávaš vynáhradu i za svoje i
za cudzie hriechy.

Ale stačí tento úmysel spraviť prvý raz pre všetkých 9
piatkov. Netreba ho obnovovať každý raz. – Kto teda napr.
každý deň alebo každý piatok prijíma a potom zbadá, že
prijímal v prvý piatok, nech len zostane spokojný. Vec je v
poriadku.
2. Či môže človek aj na iný úmysel obetovať
prvopiatkové prijímanie?
Hej, okrem úmyslu uctiť si B. Srdce a zadosťučiniť
mu, môže sa aj na iný úmysel spraviť. Teda napr. aj na česť
Sedembolestnej a i., za duše v očistci, za akúsi milosť pre
živých, pre seba a i.Čo treba robiť, keď kto pretrhol 9
piatkov?
Nanovo ich začať!
Práve preto, aby človek nezabudol na ktorési
prvopiatkové prijímanie (veď musia byť za sebou), dobré je
dohodnúť sa s druhými a pripomínať si ho spoločne, keď sa
blíži. Deti nech prosia matku, aby im nedala zabudnúť.
Preto je tiež dobre, keď sa vo farnosti slávnostne
odbavúva prvý piatok alebo keď sa 9 prvých piatkov aspoň
raz spoločne vykoná. Vtedy sa tak ľahko nezabudne.
Veľmi odporúčame napísať si na obrázok B. Srdca,
ktorý rok a mesiac začali a po skončení si zas zaznačiť, že ste
si 9 prvých piatkov svedomite odbavili. To vám bude milý
dokument. Iní si zapisujú zas každý mesiac, že prijali sv.
prijímanie v prvý piatok ten a ten deň.
Ten obrázok vás poteší v chorobe, najmä pri smrti,
keď prosíte, aby vám ho dali do ruky. To bude pekná a milá
radosť, že ste si to vykonali (hoci aj niekoľko ráz) – lebo vám
pripomenie prisľúbenie premilosrdného B. Srdca.
4. Chorľavým a starým a tým, čo sa boja
prechladnutia, radíme tento veľký deviatnik marcovým prvým
piatkom začať a novembrovým ho skončiť. Vtedy človek
vyhne najchladnejšiemu počasiu a nebude musieť preň
pretrhnúť veľký deviatnik.
5. Či treba v tom samom kostole prijímať týchto 9
prvých piatkov? Nie. V hocktorých aj v rozličných
katolíckych kostoloch možno si ho odbaviť.
6. Či treba každý raz ísť aj na sv. spoveď?
-- Nie, len nech sme v posväcujúcej milosti. Stačí, aby sme
nemali na svedomí ťažký hriech. Keď sa kto nedávno
spovedal a nemá nový ťažký hriech, netreba, aby sa na prvý
piatok nanovo spovedal!
7. Ale čo, keď ktorési sv. prijímanie bolo nehodné, t.j. v povedomí ťažkého hriechu?
Vtedy treba nanovo začať deviatnik po dobrej spovedi – lebo
Spasiteľ požaduje istotne iba dobré, platné sv. prijímania!
8. A či treba aj na sv. omši byť? – Odporúča sa, ale
nie je predpísané.

Úmysly svätých
omší
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Oznamujeme

Bohoslužby

ráno
Po
U

z rodiny Michlíkových a Ovšákových, za
duše v očistci, deti a vnúčatá 820
manžela a rodičov 677 o 700
rodičov a za BP pre rodinu 363 o 830

St

Viktora Jendrašíka a účastníkov pohrebu

Š

rodičov a súrodencov 995

Pi

Poďakovanie za 27, 3 a 2 roky života a BP
pre Nikolu Bolekovú 764

So
N

Po

Antona 798 o 700

14.09. – 20.09. 2015
Vo štvrtok vyložená Sviatosť Oltárna k poklone od
17:00 do 17:50.
V utorok na Sedembolestnú Pannu Máriu vás pozývame
s rodinami na Deň rodiny na Agrohotel. Bohatý
program. Začiatok o 13.00. Sv. omša o 10.30 bude
obetovaná za rodiny.

Po

POVÝŠENIE SVATÉHO KRÍŽA,
sviatok

630
1800

U
2

SEDEMBOLESTNEJ PANNY
MÁRIE, patrónky Slovenska,
slávnosť

700
830
1030

St

Sv. Kornélia, pápeža, a Cypriána,
biskupa, mučeníkov, spom.

630
1800

Š

Sv. Róberta Belarmína, biskupa
a učiteľa Cirkvi, ľ. spom.

630
1800

Deň v Cezročnom období

630
1800

Spoločenstvo Modlitby Matiek pozýva veriacich na
spoločnú modlitbu posvätného ruženca ku kaplnke
Sedembolestnej Panny Márie na Barútovej v utorok 15.
09. 2015 o 15.00.
V nedeľu 20. 09. 2015 bude zapisovanie úmyslov sv.
omší na mesiac október.

večer
rodičov a krstných rodičov Martu
a Karola Blahútových 801

U
St
Š
Pi

So
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Pi

otca Jozefa 962
Jozefa Kormaňáka

Panny Márie v sobotu, ľ. spom

Za zdravie a BP pre rodinu a poďakovanie
dobrodincom 862

700

So
Sobášna sv. omša

1400

DVADSIATA PIATA NEDEĽA
V CEZROČNOM OBDOBÍ

700
830
1030

Za snúbencov
Rímskokatolícky farský úrad Novoť
tel.: 043 5590 230; 0911 590 230
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