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Úcta a prisľúbenia Božského srdca
Úcta k Ježišovmu Srdcu vyplýva z úcty k trpiacemu Ježišovi na
kríži a z úcty k Eucharistii, v ktorej Pán sprítomňuje svoju
obetu a zároveň je v nej prítomný aj s oslávenými ranami
svojho umučenia. Základy tejto úcty korenia vo Svätom písme:
„Jeden z vojakov mu kopijou prebodol bok a hneď vyšla krv a
voda“ (Jn 9,34). Veriaci si od počiatku uctievali Kristovu
ľudskú prirodzenosť a najmä jeho rany, znaky utrpenia za
našu spásu. Už svätý Augustín (+430) volá: „Longín otvoril
kopijou Kristov bok a ja som tam našiel bezpečný odpočinok.“
Osobitná úcta k Najsvätejšiemu Srdcu Ježišovmu sa začala
javiť v predgotickorn období, v dvanástom storočí. Svätý
Anzelm (+ 1180), svätý Bernard (+ 1154) hovoria o
Spasiteľovom Srdci už častejšie a slávnostnejšie. Blahoslavený
Jozef Hermann okolo roku 1200 napísal hymnus Summi Regis
Cor aveto (Zdrav buď, Srdce Kráľa najvyššieho). Osobitne si
uctievala Ježišovo Srdce svätá Luitgarda ( +1246). Svätá
Mechtilda Magdeburská mala roku 1250 prvé videnie
modlitieb Najsvätejšieho Srdca. O Ježišovom Srdci napísala
obdivuhodné veci svätá Gertrúda (+1302). Kult Nasvätejšieho
Srdca Ježišovho pripravovali takí duchovní velikáni, ako je
svätý Bonaventúra(+1274), svätý Albert Veľký (+ l280),
blahoslavený Henrich Suso (+1366), svätá Katarína Sienská

(+1380), svätý Peter Kanízius (+1597) a svätý František
Saleský (+1622).
No najväčším apoštolom kultu Najsvätejšieho Srdca bol
Ján Eudes (+1680). Tento svätec zostavil prvé ofícium na
úctu k Srdcu Ježišovmu. Pápež Pius X. ho nazval „pôvodca‚
učiteľ a apoštol liturgickej úcty k Najsvätejšiemu Srdcu
Ježišovmu.”
Prvé liturgické slávenie Najsvätejšieho Srdca Ježišovho s
povolením renneského biskupa konal tento svätec pre svoju
Kongregáciu 20. októbra 1672. Sám zostavil texty omše a
ofícia. Čoskoro mnohé diecézy vo Francúzsku, Taliansku a
Nemecku slávili tento sviatok.
Druhou osobnosťou (a najväčšou), ktorú použila Božia
prozreteľnosť na rozšírenie úcty k Najsvätejšiemu Srdcu
Ježišovmu, bola svätá Margita Mária Alacoque (+
1690). Táto panna z rehole Navštívenia mala v rokoch 16731675 osobitné zjavenie Najsvätejšieho Srdca Ježišovho. Jej
duchovný vodca svätý Klaudius de la Colombiére sa všemožne
usiloval o rozšírenie úcty k Najsvätejšiemu Srdcu Ježišovmu
napriek všetkým prekážkam, ktoré sa v tom storočí
vyskytovali.
Prvý úradný sviatok, ktorý povolila Svätá Stolica, bol roku
1765. Sviatok Najsvätejšieho Srdca Ježišovho pre celú
Cirkev ustanovil pápež Pius IX. 23. augusta 1856. Slávil sa
ako duplex maius.
Prvý kostol na počesť Najsvätejšieho Srdca Ježišovho
postavili v Brazílii v Cuaraoaru roku 1585.
Aj u nás sú kostoly zasvätené Najsvätejšiemu Srdcu Ježišovmu
(62).
Na mnohých miestach bývajú púte alebo osobitné
slávnosti na počesť Božského Srdca, ako v Trnave,
Ružomberku, v Hronskom svätom Beňadiku, v Tesárskych
Mlyňanoch.

Pápež Pius XI. Nariadil verejné odprosenie na sviatok
Najsv. Srdca a zasvätenie sa Najsvätejšiemu Srdcu na
sviatok Krista Kráľa.
Kult Najsvätejšieho Srdca je „velmi osvedčená forma
nábožnosti”, a preto „táto úcta osoží všetkým” (Lev XIII.,
Annum sacrum). V tomto vznešenom kulte je „jadro celého
náboženstva”, a to z troch dôvodov: táto úcta „rýchlo privádza
mysle na plnšie poznanie Krista Pána, na vrúcnejšiu lásku k
nemu a účinnejšie pohýna ducha nasledovať ho ochotnejšie”
(Pius XI., Miserentissimus Redemptor). Ucta k Božskému
Srdcu je „veľmi vznešený úkon náboženstva, pretože žiada od
nás plnú a absolútnu vôľu odovzdať sa a zasvätiť láske
božského Vykupiteľa, ktorej živé ranené Srdce je
ukazovateľom a znamením” (Pius XII., Haurietis aquas).
Základom úcty k Najsvätejšiemu Srdcu Ježišovmu je Božia
láska voči nám. Predmetom úcty je fyzické Srdce Ježišovo
spolu s jeho dušou obdarenou darmi prirodzenými i
nadprirodzenými, a spojené s osobou Božieho Slova.
Na prvé piatky mesiacov sa konajú verejné pobožnosti na
odčinenie urážok ľudí spáchaných voči Najsvätejšiemu
Srdcu Ježišovmu.

