Slávnosť Najsvätejšieho Srdca Ježišovho „B“
Čítanie zo svätého Evanjelia podľa Jána
Keďže bol Prípravný deň, Židia
požiadali Piláta, aby ukrižovaným
polámali nohy a sňali ich, aby
nezostali telá na kríži cez sobotu,
lebo v tú sobotu bol veľký
sviatok. Prišli teda vojaci
a polámali kosti prvému aj
druhému,
čo
boli
s ním
ukrižovaní.
No
keď
prišli
k Ježišovi a videli, že je už mŕtvy,
kosti mu nepolámali, ale jeden
z vojakov mu kopijou prebodol
bok a hneď vyšla krv a voda.
A ten, ktorý to videl, vydal o tom
svedectvo a jeho svedectvo je
pravdivé. On vie, že hovorí
pravdu, aby ste aj vy uverili. Toto
sa stalo, aby sa splnilo Písmo:
„Kosť mu nebude zlomená.“ A na
inom mieste Písmo hovorí:
„Uvidia, koho prebodli.“
Zjavenie sv. Margite Márii Alacoque, 27.12.1673:
„Pozri, toto Srdce, ktoré tak veľmi milovalo ľudí, ktoré nič nešetrilo, ba
aj samé seba strávilo, len aby ukázalo svoju lásku. Namiesto vďačnosti
sa mu však za odplatu od veľmi mnohých dostáva – nevďak. Preto od
teba žiadam, aby prvý piatok po oktáve slávnosti môjho Božského tela
bol ustanovený ako zvláštna slávnosť, aby sa v ten deň uctievalo moje
Srdce slávnostným odprosovaním a aby v ten deň ľudia pristupovali
k sv. prijímaniu s tým úmyslom, aby sa vynahradili nesčíselné
zneuctenia, ktorých mu dostalo po ten čas, čo bolo vystavené na
oltári.“
Predsavzatie: Vykonám si pobožnosť 9 prvých piatkov.

Osemsmerovka s tajničkou:

ALACOQUE,
BEZMOCNÍ,
BIELA,
BOŽIA LÁSKA,
CHRÁM,
DEVEŤ MESIACOV, DOBRÝPASTIER, DOMOV, DUŠA, FARBA, FARIZEJI,
FRANCÚZSKO,
HNEV,
HODINA,
HRIEŠNIK,
JEDNA,
JEŽIŠ,
KRISTOVE RANY, KRST, KRV, KRÍŽ, KŇAZ, LIST RIMANOM, LITURGIA,
LUKÁŠ, MILOSŤ, MÁRIA, NEBO, NEVĎAK, OBRAZ, OLTÁR,
OSPRAVEDLNENÍ, OVEČKA, PAVOL, POBOŽNOSŤ, PODOBENSTVO,
POKÁNIE, PRIATELIA, PRISĽÚBENIA, PÁN BOH, RODINA, SESTRA, SILA,
SLÁVNOSŤ, SMRŤ, SRDCE, STAV, SUSEDIA, SVETLO, SVÄTÝ, SĽUBY,
TERAZ, TŔNIE, VODA, VYNÁHRADA, VÄČŠIA, VĎAČNOSŤ, ZAPÍSANÉ,
ZMIERENÍ, ZOMRIEŤ, ÚCTA, ČERVENÁ, ĽAHOSTAJNOSŤ

