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2015

FARNÍK
Sľúbená milosť
1. Čo sa nesľubuje vo veľkom prisľúbení?
Spasiteľ povedal sv. Margite, ako sme to už skôr
uviedli:
„Z prekypujúceho milosrdenstva svojho Srdca
sľubujem ti, že jeho všemohúca láska udelí milosť
konečného pokánia... – že neumrú v mojej nemilosti, ani
bez prijatia ich sviatostí; lebo moje B. Srdce stane sa im
bezpečným útulkom v ostatnej chvíli.“
Z týchto slov jasne vidieť, ako Spasiteľ sľubuje
vo veľkom prisľúbení, že kto vyplní podmienku,
neumrie v jeho nemilosti, teda bude mať šťastlivú
hodinku smrti, slovom zaistí si spasenie duše.
Aby sme toto všetci, aj menej učení, dobre
pochopili, dobré bude s najväčšou jasnosťou si
vysvetliť, čo sa nám sľubuje, ale aj to, čo sa nesľubuje.
Veď protivy, keď sa vedľa seba postavia, jasnejšie bijú
do očí.
Nuž veľké prisľúbenie nezabezpečuje nás, že
nepadneme zas do hriechu. To nijako nemožno z neho
vyčítať. Ono nám nezaručuje, že nezhrešíme, ale hej
konečné pokánie, dobrú šťastlivú smrť v milosti Božej.
Toto je jasné, keď sa pozorne číta prisľúbenie a neberie
sa ani priširoko, ani priúzko.
Teda nie sme zaistení, že už nikdy ťažko
nezhrešíme, ale máme záruku, že nezotrváme do konca
v hriechu, ak sme mali nešťastie padnúť doň. Teda, ak
po vykonaných 9 prvých piatkoch stratíme stav milosti
Božej, obsiahneme ho zas, skôr, ako prídeme pred súdnu
stolicu Ježiša Krista.
Krátko môžeme to povedať slovom, čo by sa

mohlo zdať prismelým, keby ono nebolo iba
vysvetlením samého prisľúbenia:
Veľké prisľúbenie nerobí nás proti hriechu
zaistenými, ale nás robí naozaj neodsúditeľnými.
Pravdaže, vždy si treba tu domyslieť: ak sme len vyplnili
všetky podmienky.
2. Čo sa sľubuje vo veľkom prisľúbení
1. Spasiteľ s akousi mimoriadnou žičlivou
radosťou a srdečnosťou vykladá, vyratúva nám, čím nás
chce odmeniť, ak vykonáme veľký deviatnik, keď
hovorí:,
„Z prekypujúceho milosrdenstva svojho Srdca
sľubujem ti, že jeho všemohúca láska udelí milosť
konečného pokánia... že neumrú v mojej nemilosti, ani
bez prijatia ich sviatostí: lebo moje B. Srdce stane sa im
bezpečným útulkom v ostatnej chvíli.“
Tu sa teda sľubuje štvoro vecí:
1. milosť konečného pokánia,
2. že neumrieme v nemilosti Ježišovej,
3. neumrieme bez svojich sviatostí,
4. nájdeme bezpečný útulok v B. Srdci v ostatnej
chvíli.
Tieto štyri čiastky veľkého prisľúbenia ako by
postupne rástli. Druhá čiastka je vysvetlením prvej. Trtia
sľubuje obvyklý prostriedok získať si milosť, t.j. sv.
sviatosťami sa zmieriť s Bohom. Štvrtá hovorí, odkiaľ
čakať túto predivnú istotu v najvážnejšej chvíli, v ktorej
sa človek najviac obáva: nuž samo B. Srdce bude našim
útulkom v tú ostatnú rozhodujúcu hodinu!
2. „Milosť konečného pokánia“ znamená: umrieť v
milosti Božej, t.j. neumrieť v nemilosti Božej. Veriaci to
označujú prostučko a hlboko slovom „dobrá smrť“,
„šťastlivá hodinka smrti“. Toto je "nevýslovný dar"
Boží, ako to Tridentský cirkevný snem hovorí.
Nie je to hocijaký dar, ale najvyšší, najväčší zo
všetkých – veď bez neho (bez dobrej smrti) všetky iné
dary by boli márne!
Ba toto nie je taký dar, že si ho rovno ani len
zaslúžiť nemožno – iba poníženou modlitbou vyprosiť
od Boha! Veď ide o šťastie nebeské, t.j. Božské, ktoré
vonkoncom presahuje ľudskú prírodu, teda podľa
prírody, jej nijako nepatrí.
Už pred 1400 rokmi vyslovil snem v Orange vo

Francúzsku: „Pomoc Božiu aj znovuzrodeným (t.j.
pokrsteným) a svätým treba vždy prosiť, aby mohli
dobrého konca dôjsť alebo v dobrom až do smrti
zotrvať! (Kánon 10. Denz. 13 N. 183)
Nuž a práve tento preveľký dar – ktorý si
nemožno zaslúžiť, iba ponížene vyprosiť – sľubuje nám
Spasiteľ „z prekypujúceho milosrdenstva svojho Srdca“,
keď si odbavíme 9 prvých piatkov!
3. Zo slov snemu vidieť aj to, že môžeme
dvojako obsiahnuť šťastlivý koniec života, dobrú smrť:
alebo tým, že v dobrom zotrváme, alebo že – po
upadnutí do hriechu – znovu sa k Bohu vrátime, aby
aspoň koniec nášho života bol dobrý.
Spasiteľ sľubuje: „neumrú v mojej nemilosti“,
teda rovno sľubuje toto ostatné: dobrý koniec aj po
upadnutí do hriechu. Ako vidieť, predovšetkým chce nás
zabezpečiť proti slabosti ľudskej. Dáva to najmä pre
hriešnikov! Sľubuje teda, že nedá zomrieť v ťažkom
hriechu. Hľa, iste nezaslúžená milosť, ktorú nám
vysvetlí iba milosrdenstvo B. Srdca, ako to Spasiteľ
hovorí.
Pravdaže, môže to ešte vyšším a výborrnejším
spôsobom splniť, že pomôže v dobrom vytrvať. Veď
veľká čiastka veriacich, keď si vykoná 9 prvých piatkov,
usiluje sa v započatom dobrom vytrvať, B. Srdcu
verným zostať a vše viac rásť v milosti a v láske. Takéto
dobré duše pre veľké prisľúbenie tiež zomrú v milosti,
t.j. obsiahnu dobrú smrť.
Na nich sa teda prisľúbenie vyplní vyšším a
krajším činom. Veď to je oveľa väčšia vec hriechu byť
zachráneným až do konca, ako v poslednej chvíli ujsť
priepasti večného zatratenia. Toto je nielen jediná,
pravda, prevzácna milosť dobrej smrti, ale dlhá zlatá
reťaz milostí, ktoré dušu už tu nebeskými svadobnými
skvostami krášlia.
Teda či týmto, či predošlým činom sľubuje nám
Spasiteľ ten nevýslovný dar šťastlivého konca – ktorý si
zaslúžiť nemožno – a s ním večné, nevýslovné šťastie.
Hľa, ozaj kráľovské, Božské prisľúbenie!
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Poďakovanie za Bp pre rodinu 515
Poďakovanie za 70 rokov života a BP 119
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Voľný úmysel

Š

Poďakovanie za 55 rokov života a BP pre
rodinu 204
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Štefana, Teréziu, Ľudovíta 349
Za ružencové spoločenstvo Sv. Janky z Arku
Poďakovanie za 20 rokov manželstva a za rodinu
589 o 700
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Štefana a za zdravie jeho rodiny 37
Apolóniu a Jozefa Judiakových,
Kamila Polťáka 52
Za zomrelých a za žijúcich prarodičov 298
Jána a Máriu Serdelových 200
Vendelína, Jozefa, Stanislava a BP pre
rodinu 5

Oznamujeme
V štvrtok vyložená Sviatosť Oltárna k poklone od 17.00 do
17.50.
V nedeľu 04. 10. 2015 sa organizuje púť do Turzovky spojená
s posviackou nového kostola. Odchod autobusu bude v nedeľu
ráno z Novoti o 6.30 smerom od Kasárne po zastávkach.
Záujemci sa môžu prihlásiť na t. č. 0908 967 407 alebo na č.
domu 732.
Prvý piatok v mesiaci október:
Sviatosť zmierenia:
V utorok deti 15.00 – 15.45
DD v štvrtok o 9.30
V štvrtok, piatok 16.30 – 18.00
Návšteva chorých:
V piatok od 8.00
Úplné odpustky môžu získať tí, čo sa modlia sv. ruženec
v kostole, v kaplnke alebo v rodine, v rehoľnom spoločenstve
alebo nábožnom združení. Treba splniť:
1. Stačí štvrtina celého ruženca, čiže päť desiatkov
2. K modlitbe treba pridať nábožné rozjímanie o tajomstvách
3. Pri verejnom recitovaní treba vysloviť tajomstvá podľa
zaužívaného zvyku
Modlitba sv. ruženca v mesiaci október pred večernou sv.
omšou o 17.30 kandidátmi na prijatie sviatosti birmovania:
Štvrtok 2.skupina, Piatok 1.skupina.

Bohoslužby
28.09. – 04.10. 2015

Sv. Václava, mučeníka, ľ. spom.

U

Sv. Michala, Gabriela a Rafaela,
archanjelov, sviatok

1400
1800

St

Sv. Hieronyma, kňaza a učiteľa
Cirkvi, spom., spom.

630
1800

Š

Sv. Terézie z Lisieux, panny
a učiteľky Cirkvi, spom.

630
1800

Pi

Svätých anjelov strážcov, spom.

630
1800

So

Panny Márie v sobotu, ľ. spom

700

Modlitba sv. ruženca na prvú sobotu v mesiaci október: 1.
Sv. Alojza 2. Sv. Alžbety Uhorskej 3. Sv. Anny 4. Sv. Antona
Paduánskeho 5. Sv. Barbory
Všetky ERKO deti pozývame na otváracie ERKO stretko 28.
09. 2015 o 16.00 v ERKO miestnosti v starej fare.
Všetkých animátorov pozývame na animátorské stretnutia.
Prvé bude v sobotu 03. 10. 2015 o 18.00 v starej fare.
Rímskokatolícky farský úrad Novoť
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