4. októbra 2015

FARNÍK
Istota veľkého prisľúbenia.
I. Neistota spasenia. P. Boh nám ľuďom
všeobecne nedal istotu spasenia – veď pri svojej
náklonnosti na zlo, boli by sme iba
ľahkomyselnejší! Táto neistota patrí už k ľudskému
životu, ktorý je „skúškou“. Veď sme cestujúci.
Ideme z vyhnanstva do otčiny, z časnosti do
večnosti.
A či môže mať loďka na šírom mori tú
istotu, ako tá, čo už zakotvila v prístave?
Tí, čo už došli do otčiny, t.j. blahoslavení,
vedia so všetkou istotou, že nikdy nestratia šťastie,
ktorému sa tešia. Rovnako sú zas aj zatratení
presvedčení
o
večnosti
svojich
múk.
Ale my – ešte na ceste – nemôžeme mať
túto dokonalú, naprostú istotu, veď sme ešte ani
neobsiahli,
ani
nestratili
nebo.
Pravda, táto neistota nie je milá. Lenže je
už zas hodne obľahčená tým, že pod hriechom sme
povinní dôverovať Bohu, t.j. veriť, že nám dá
potrebné milosti, aby sme obsiahli večné
blahoslavenstvo.
II. Opovážlivá istota. Niektorí protestanti v
16. storočí opovážili sa medzi toľkými bludmi učiť
i toto: Človek aj bez osobitného zjavenia Božieho
môže vedieť a to isto, že bude spasený.
Nuž, toto je veľký blud. Preto ho odsúdil
cirkevný snem v Tridente týmito slovami: „Keď kto
povie, že iste a to s naprostou a neomylnou istotou

obsiahne veľký dar konečnej vytrvalosti (v dobrom)
– ak to len nevie z mimoriadneho zjavenia Božieho
– nech je vylúčený“. (Kánon 16. Denz. 13 N. 826)
Toto
je
učenie
sv.
Cirkvi.
Či sa však táto náuka Cirkvi neprotiví
veľkému
prisľúbeniu?
Nijako nie! Vidieť to už z toho, že sama
Cirkev nie je proti nemu, ba ho odporúča.
III. Istota veľkého prisľúbenia. Snem
odsudzuje toho, kto (bez osobitného zjavenia
Božieho) tvrdí nielen, že bude spasený, ale že má o
tom istotu a to naprostú a neomylnú. To sa
odsudzuje, lebo je to opovážlivosť a vedie k
ľahkomyseľnému
životu.
Ale to sa netýka veľkého prisľúbenia. Veď
aj keď si kto s najväčšou pobožnosťou odbavil 9
prvých piatkov, jednako nemôže mať naprostú a
neomylnú istotu o svojom spasení. To je ľahko
nahliadnuť.
1. Istota prisľúbenia opiera sa o zjavenie sv.
Margite Alacoque. Ale súkromné zjavenia svätých
majú len ľudskú hodnovernosť, nikdy nie Božskú,
ako pravdy viery. Teda ani nedávajú naprostú a
neomylnú
istotu.
2. Akúže istotu máme o tom, že sme dobre,
t.j. v stave milosti vykonali 9 prvých piatkov? Iba
mravnú istotu, nie naprostú a neomylnú; máme
ľudskú istotu, nie Božskú. Veď po slovách sv.
Pavla nik nemôže byť naprosto a neomylne istý, či
je v Milosti Božej – teda ani či hodne prijímal a tak
či splnil všetky podmienky veľkého prisľúbenia.
Ale, chvála Bohu, i tá mravná, ľudská istota
stačí. Veď v obyčajných, ľudských veciach
nemáme tiež väčšej istoty ako ľudskej a spokojní
sme.
Teda veľké prisľúbenie má predsa
dostatočnú istotu že múdro robím, keď mu verím:
ba natoľko dostatočnú, že by bolo opovážlivé
neveriť
v
ňom.
Táto istota stačí, aby sme sa mohli
uspokojiť a už nemali pochybnosti; ale zas nás

chráni od opovážlivosti, lebo je to nie istota
naprostá a neomylná (ako vo viere) – ktorú
odsudzuje Tridentský snem. Myslím, že je to
každému
jasné.
Keď sa raz kto spýta: Či teda ten – ktorý
podmienky dobre vykonal – môže a smie povedať,
že bude spasený? -- Hej, môže a smie to povedať.
Môže povedať, že mu bude B. Srdce
bezpečným útulkom v ostatnej chvíli? – Hej. Len to
treba skromne a ponížene hovoriť, lebo naša istota
je ľudská – nie taká ako istota Sv. Písma!
Preto aj po vykonaní 9 prvých piatkov
máme ešte dosť príčiny „s bázňou a chvením konať
dielo
svojho
spasenia.“
(Fil.
2,
12)
Spasiteľ nám sľubuje a dáva konečnú
vytrvalosť v dobrom – a to je pre nás najväčšia,
najlepšia, najvýbornejšia zo všetkých skutočností a
k tomu najťažšie je obsiahnuť ju (veď zaslúžiť sa
nemôže, iba ponížene vyprosiť!). Pritom nám
nedáva cit, ani na prosté, neomylné presvedčenie,
že sme ju obsiahli, lebo by to mohlo naozaj
nebezpečné byť. Skoro iste by sme ho zneužili na
svoju veľkú škodu – lebo my ľudia popri svojej
slabosti a nestálosti sme náklonní na opovážlivosť a
na pýchu. Je toto tiež teda milosrdenstvo B. Srdca.
Veď nie je hlavné mať cit, že človek šťastlivo život
skončí, ale aby sa tak naozaj stalo!
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Poďakovanie za 40 rokov života a za zdravie
a BP pre rodinu
Emila, za žijúcu manželku Žofiu a ich
rodičov a súrodencov 255

St

a žijúcich z rodiny 217

Š

z rodiny Patkaňákovej a Samcovej

Pi

Na úmysel ( za Vladimíra )

So
N

Poďakovanie za 25 rokov manželstva, zdravie
a BP pre deti a rodinu 1053 o 700

z rodiny 133 o 830
večer
Po
U
St
Š
Pi

z rodiny Jakubjakovej a Kondelovej
rodi4ov, syna a brata 565
Poďakovanie za 60 rokov života, zdravie
a BP pre rodinu 68
rodičov Zavoďančíkovej a Joňákovej,
Serafína a Janku 782
Johanu Krištofa,

z rodiny 79

Oznamujeme
V štvrtok vyložená Sviatosť Oltárna k poklone od 17.00 do
17.50.
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:
Pondelok 3, utorok 4, streda 5, štvrtok 7, piatok 6.
Drahí bratia kňazi a veriaci Spišskej diecézy,
vám, ktorí ste sa ochotne, aktívne a aj svojou osobnou účasťou
pridali k 80- tisícovému davu vyjadrujúceho radosť zo života
v nedeľu v Bratislave, chceme touto cestou veľmi pekne
poďakovať! Nech Pán, ktorý vidí aj v skrytosti odmení vás
svojimi milosťami!
BÚ Spišská Kapitula, Spišské Podhradie
Pri príležitosti 50. výročia smrti biskupa J. Vojtaššáka sa
v našej farnosti uskutoční 11. 10. 2015 o 15.00 v KD divadlo
Anjelom svojim prikážem o Tebe, ktoré pre vás pripravili
ochotníci zo Zákamenného. Vstupné je dobrovoľné.
Vincentínska rodina organizuje 9. ročník zbierky Boj proti
hladu, ktorú môžete podporiť kúpou srdiečka v nedeľu 11. 10.
2015 po sv. omšiach. Zbierkou podporíte chudobných
v Hondurase, USA(70 miliónov ľudí tam žije na
potravinových lístkoch), Ukrajiny(vyplienenej Rock. a Rotsh.
mafiou, ktorej ešte za to mnohí domáci tlieskajú), Albánska,
Haiti, Slovenska.

Bohoslužby
05.10. – 11.10. 2015

Deň v Cezročnom období
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Sv. Bruna, kňaza, ľ. spom.

St

Ružencovej Panny Márie, spom.
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Deň v Cezročnom období

630
1800

Pi

Sv. Dionýza a spol., mučeníkov, ľ.
spom.

630
1800

Panny Márie v sobotu, ľ. spom.
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