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VÝZNAM ZASVÄTENIA SA BOŽSKÉMU SRDCU
JEŽIŠOVMU
‚Zo zraneného Vykupiteľovho Srdca sa zrodila Cirkev ako
vysluhovateľka krvi spásy a z toho istého Srdca hohato
vyprúdila milosť sviatostí, z ktorej synovia Cirkvi čerpajú
nadprirodzený život, ako čítame v posvätnej liturgii: ‚Zo
zraneného Srdca rodí sa Cirkev s Kristom spojená… Ty Srdcom
milosť rozlievaš’ (Z hymnu vešpier na sviatok Najsvätejšieho
Srdca Ježišovho). O význame tohto symbolu, píše svätý Tomáš
akoby ozvenu ich slov: ‚Z Kristovho boku vytryskla voda na
obmytie a krv na vykúpenie. A preto krv prináleží sviatosti
Eucharistie a voda sviatosti krstu; krst má však svoju
očisťujúcu silu zo sily Kristovej krvi’. Čo je tu napísané o
Kristovom boku, zranenom a otvorenom vojakom, platí práve
tak o Srdci, ktoré kopija svojím úderom zasiahla, lebo vojak
ňou mieril tak, aby bezpečne potvrdil smrť ukrižovaného
Ježiša Krista. Preto je rana Najsvätejšieho Srdca Ježišovho, aj
po jeho smrti, po všetky stáročia živým obrazom onoho
slobodného činu lásky, ktorou Boh vydal svojho
jednorodeného Syna na vykúpenie ľudí a ktorou nás Kristus
všetkých tak miloval, že sa za nás obetoval na Kalvárii ako
krvavá obeta: ‚Kristus nás miluje a vydal seba samého Bohu za

nás ako dar a obetu ľúbeznej vône!’ (Ef 5, 2) (Haurietis aquas,
III).
Pán Ježiš cez svätú Margitu Mária Alacoque dáva prísľuby tým,
ktorý zbožne uctievajú Jeho Srdce:
PRISLÚBENIA BOŽSKÉHO SRDCA
Ctitelia Božského Srdca obsiahnu:
1. Všetky milosti potrebné ich stavu;
2. pokoj v rodinách;
3. potechu vo všetkých protivenstvách;
4. ochranu v živote, ale osobitne v hodine smrti;
5. požehnanie na všetky podujatia;
6. žriedlo a nekonečné more milosrdenstva v Božskom
srdci pre hriešnikov;
7. horlivosť vlažným dušiam;
8. horlivým dušiam pokrok v dokonalosti;
9. požehnanie domom, v ktorých uctievajú obraz
Božského Srdca;
10. kňazom veľké milosti pri práci na spáse duší;
11. tým, čo rozširujú pobožnosť Božského Srdca, istotu,
že budú zapísaní v samom Srdci Ježišovom.
12. Sľubujem v prehojnom milosrdenstve svojho Srdca,
že tým, čo si vykonajú pobožnosť deväť po sebe
nasledujúcich prvých piatkov, dám milosť kajúcnosti, že
nezomrú bez mojej milosti, ani bez prijatia svätých
sviatostí a moje Srdce im bude bezpečným útočišťom v
hodinu smrti.
„Vyzývam Vás, drahí bratia a sestry, hľadieť s dôverou na
Božské Srdce Ježišovo a často opakovať: Najsvätejšie Srdce
Ježišovo, v teba dôverujem“ (Ján Pavol II.).

Svedectvá ľudí ako im pomáhalo Božské Srdce Ježišovo v ich
živote.
Mária a Pavol sa stretávali v mariánskej kongregácii pri
jezuitskom kostole v Bratislave. Po nejakom čase si povedali
svoje áno. Ako svadobný dar Pavol a Mária dostali sochu
Božského Srdca Ježišovho. Každý večer sa modlili litánie
k Božskému Srdcu. Pavol cez deň ťažko pracoval na stavbách
a po večeroch zasa na vlastnom. Svoj deň začínal kľačiac pred
Božským Srdcom a okolo polnoci, keď sa ledva dovliekol domov,
neľahol si skôr, kým sa na kolenách nepomodlil pred milovaným
Božským Srdcom. Pri nasťahovaní sa do nového domu zasvätili
ho B. Srdcu Ježišovmu. Soška B. Srdca stála na krásnom
podstavci, ktorý urobil Pavol. Prišla 2. svetová vojna. Petržalka
a Ovsište, kde bývali pripadli Nemecku. Zrazu ju upútalo
naliehavé volanie: „Pozor, pozor, blížia sa nepriateľské lietadla.“
Vo svojom srdci sa ihneď vrúcnejšie modlila. Schytila dcérku
a vbehla s ňou do pivnice pod domom. Mária sa modlila: „Srdce
Ježišovo, Srdce Syna večného Otca, zmiluj sa nad nami...“ Litánie
k B. Srdcu vedela naspamäť. Bombardovali bratislavskú rafinériu
Apolka. Deň sa zmenil na súmrak. Keď všetko utíchlo okolo ich
domu sedem susedných domov sa premenilo na trosky. Máriin
a Pavlov dom zostal stáť neporušený. Mária s veľkou vďačnosťou,
uvedomujúc so ochranu B. Srdca Ježišovho, kľakla si uprostred
izby a ďakovala za zázrak ochrany. Ľudia v nastávajúce dni
chodili sa dívať do Ovsišťa na túto skazu a všetci sa čudovali, že
uprostred ruin stojí nepoškodený dom.
Dcéra Hedviga, skrátené a prevzaté z časopisu Posol 7-8/2008.

