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FARNÍK
„Neumrú...bez prijatia sviatostí“.
Toto je tretia čiastka sľúbenej milosti. Či sa
tu sľubuje všetkým, čo 9 prvých piatkov
vykonajú bez rozdielu prijatie sv. sviatostí
pred smrťou? Alebo, čo je to samé: či je toto
zaistením proti náhlej smrti?
Ako sme videli, Spasiteľ sľubuje milosť
konečného pokánia, t.j. smrť v milosti božej
naprosto všetkým, čo podmienky vyplnili.
Prijatie sviatostí však už nesľubuje naprosto,
ale nakoľko by potrebné boli. A toto
znamená vo veľkom prisľúbení to
„nezomrú...bez prijatia ich sviatostí“, t.j.
nezomrú bez prijatia sviatostí, ktoré by oni
ešte potrebovali pre spasenie. Sviatosti sú
len pomôcka, prostriedok na obsiahnutie
milosti Božej. Keď sa cieľ, t.j. milosť Božia
aj bez nich obsiahne, ako u tých, čo sú už v
milosti Božej – nie sú nevyhnutne potrebné.
Veď aj bez nich zomrú v milosti
Spasiteľovej.
Ba, niektorí aj prosia Boha o chytrú, ba
náhlu smrť – pravda v milosti Božej! Lebo
to môže byť niekedy veľmi výhodné,
nakoľko oslobodzuje od pokušení, úzkostí a

hrôz, ktoré by nás mohli v ostatnú hodinu
napadnúť. Teda, keď Spasiteľ takýchto
náhle odvolá, nie je to proti veľkému
prisľúbeniu.
Sviatosti sa tu rozumejú: sv. spoveď
a sv. pomazanie – lebo týmito sa vracia
milosť, keď ju kto stratil.
Spoveď je akoby úradný, obyčajný spôsob
znovu dostať stratenú milosť. Keby sa však
kto už nemohol spovedať, vracia mu sv.
pomazanie posväcujúcu milosť, keď má
hoci len nedokonalú ľútosť. Pravdaže, aj
okrem spovede možno odpustenie hriechov
a milosť posväcujúcu obsiahnuť dokonalou
ľútosťou, t.j. ľútosťou z lásky k Bohu. (Táto
ľútosť musí uzavierať predsavzatie
vyspovedať sa, keď bude možno).
Hriešnikom, čo sa necvičili v dokonalej
ľútosti, je ona ťažšia ako spoveď; lebo vo
spovedi stačí nedokonalá ľútosť (napr.
ľutovať hriechy pre večný trest Boží, pre
stratu neba). Pravdaže, Boh môže každému
dať dostatočného svetla a milostí vzbudiť si
dokonalú ľútosť. Nábožným dušiam
dokonalá ľútosť nie je tak ťažká. Títo by ju
ľahko vzbudili po ťažkom hriechu, keby ho
zo slabosti spáchali.
Spasiteľ, keď už bol sľúbil „neumrú
v mojej nemilosti“, sľubuje tým, ktorým to
treba, že neumrú „ani bez prijatia ich
sviatostí“. Spasiteľ nás teda nezaisťuje proti
náhlej smrti – ale boj proti nenazdalej,
nečakávanej smrti – t.j. od smrti hriešnika,
ktorá nenazdajky, neočakávane prekvapí v
ťažkom hriechu. O toto prosieva aj sv.

Cirkev Ježiša, keď sa modlí v litániách
všetkých svätých“ Od náhlej a neočakávanej
smrti – vysloboď nás Pane!
Teda slová „Nezomrú...ani bez
prijatia sviatostí „ treba takto rozumieť:
1. Vo všeobecnosti sa uskutoční skoro
vždy, že neumrú bez prijatia sv. sviatostí.
Ježišove slová nie sú márne reči, neostávajú
bez výsledku. Musia sa splniť. Toto
potvrdzujú aj mnohé príklady, kde
umierajúci, čo si vykonali 9 piatkov, celkom
neobyčajným riadením Božím dostali kňaza.
Ale keďže prijatie sv. sviatostí nie je
potrebné u tých, čo sú v milosti a môže sa
nahradiť dokonalou ľútosťou u tých, čo sú v
ťažkom hriechu, preto sú možné výnimky –
a nimi veľké prisľúbenie jednak nestratí
svoju vzácnosť a vážnosť.
2. Ak bude výnimka, bude najskôr u
tých, čo sú v stave milosti. Hriešnici však
dostanú kňaza a milosť dobrej spovede.
Keby predsa bol ktorýsi hriešnik pri smrti v
takých okolnostiach (napr. pri mori, na
pustatine), kde nemožno kňaza dostať, to by
mu B. Srdce vnuklo dokonalú ľútosť a tá mu
vynahradí spoveď tak, že sa spasí.
Teda obsiahnutie cieľa prisľúbenia
(„nezomrú bez mojej milosti“) a aj naň
potrebných pomôcok je zaistené v každom
prípade!
Sláva B. Srdcu, ktoré neprestaneme cez celú
večnosť oslavovať za toto ozaj
„prekypujúce milosrdenstvo“ a „všemohúcu
lásku“!
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Poďakovanie za 40 rokov manželstva a BP pre
rodinu 414 o 700
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V stredu vyložená Sviatosť Oltárna k poklone od 17.00
do 17.50.
Modlitba sv. ruženca v mesiaci október pred večernou
sv. omšou o 17.30 kandidátmi na prijatie sviatosti
birmovania:
Pondelok 8, utorok 9, streda 10, štvrtok 11, piatok 1.
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Oznamujeme

otca ( nedožitých 80 rokov ) 108
BP pre rodinu 804

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.

Bohoslužby
12.10. – 18.10. 2015
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Na budúcu nedeľu 18. 10. 2015 bude zbierka na misie.
Vo štvrtok 15. 10. 2015 celodiecézna kňazská rekolekcia
v Spišskej Kapitule. Začína sa o 10.00 sv. omšou kňazov
diecézy s ich diecéznym a pomocným biskupom. Z tohto
dôvodu nie je ráno sv. omša a v stredu, nie v štvrtok,
vyložená Sviatosť Oltárna.
V piatok 16. 10. 2015 hneď po večernej sv. omši
stretnutie animátorov birmovancov vo fare.
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Sv. Kalixta i., pápeža a mučeníka, ľ.
spom.
1800
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Sv. Terézie od Ježiša, panny
a učiteľky Cirkvi
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Pi

Sv. Margity Márie Alacoque,
panny, ľ. spom.
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rodičov a Martinku 327
rodičov Jána a Helenu, starých
rodičov Antona a Veroniku Pidíkových
337
Poďakovanie za 50 rokov života a BP pre
rodinu 570

So

N
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Za snúbencov
Rímskokatolícky farský úrad Novoť

. . 2014 .0 0 do 18 .00 v KD

tel.: 043 5590 230; 0911 590 230
e-mail: farnost@novot.sk
č. ú.: 0054179595/0900

Sv. Ignáca Antiochijského, biskupa
a mučeníka, spom.

700

Sobášna sv. omša

1500

DVADSIATA DEVIATA
NEDEĽA V CEZROČNOM
OBDOBÍ
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