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Boh $& zdiela «■ dáva sa «• tak, ©k© dievok 
Tis pochopiť - ceg chlieb, vín©, stôl...
t spoločenstve večeřadla •. •
• o. aj cez rodina, cez úlohu šatky...

Úloha šatky j® nás všetký m á m  a hlinka* J® ta prvé, 60 es® na m®t® okúsili. Boh stvoril človeka rodiaceho ©a & žijúceho v rodín® . áj ? tejto súvislosti soŠks chápať pravdu,I® Boh stvoril človska m  svoj obras, * ž® aj ľudskú rodinu stvoril xm. obraz svojej vlastnej rodiny, ktorú hodlal a aasi založiť a ktoré už jestvovala v jeho myšlienke. Podľa toho stanovil a vymedzil úlohu otca a šatky*
Žiaden otec ©a nemôže chváliť svoji® dieťaťom, ktoré by bol© len jeho a nebolo by žirovém aj dieťatém matky* ä predsa nie je preto menej otcovom dieťaťom, i ked ho nie osa, ale ona porodila, ona má preň mliek© a v jej náručí vyrastá,
Boh stanovil úlohu matky v prirodzenej rodine tak, aby nám pomohol pochopiť úlohu nebeskej Matky, ktorú vyvolil m  Matku pre svojho Syna, i pre všetky svoje deti v nadprirodzenom poriadku.
Mijaks nemôžeme byť viac deťmi Božími, ako v náručí Márie*
Mijak© nemôžeme byť bližší Kristovi - Synovi Boha a Márie, ako kcs Boha más® Otcom s. Máriu Matkou*

M i r i a - tak mnohými ctená a milovaná I Obliehaná prosbami svojich detí. lak veľmi nám blízka! V trápeniach pripomíname si jej trápenia*«* 
ň predsa si niekedy myslím®, ako by ta ona bola mala ľahšie - vea bola miloetiplná..»

gabúdam©, I© táto jej v|sada súvisela s jej zodpovednou a ťažkou úlohou, že bola adlostiolná  ̂to veľmi zavazovalo, ool to dar - poklad, ktorý bolo treba uchrániť, nestratiť ho* Ale predovšetkým to znamenalo účasť na kríži svojho Syna* á t© nielen pod krížom, aXi priamo na kríži, na Jeho vykupiteľskom di©l©,
Máriina krížová cesta začala veľmi skoro & trva

la veľmi dlho. fykročila n® ňu, kel jej Simeoa povedal, že jej dieťa bude trpieť, Že bude znamením,ktorému budú odporovať. Toto vedomie ju už nikdy neopustilo a niesla ho denne oko svoj kríž. Dvanásťročný Ježiš jej potvrdil, že stále ide touto cestou*
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V nazaretskej synagóge, keti Ježiš Sita s Pisna ©• messiášskej dobe, Mária‘vidí, ukonči všetkých ®a upi®* r&jú na neho a cm hovorí, g® bs moa s® splnil® « dnes sa splnil© toto Písmo- Srd©® Máriino s® zalialo^ra
dosťou, Ale vzápití prichádza nevyhnutný protipól kal** dej takejto radosti* ¥rhii m  na Ježiša, ' sáeaju ho za mesto a chod ho usmrtiť. Splnilo sa,' So predpovedal Simeeiu jej. Sym sa stal znamenia, ktorému os odporuje.

ťÉtofcy sa opakujú, úklady a nenávisť sa aaožisu 
Pri každej noreJ poiySke Mária trpnej bude to až terna, 
tmi hrozný koniec, alebo až neskôr? Biet však ani pomyslenia zísť z tejto cesty. Ani ona sama neodstupujeani Syna neodrádza, naopak. Je spoluúčastmíôkcu jeho mesiáš* akého Sinú - prvého zázraku, Q m  sprostredkoval® 
pokyn Božej vôle. Syn jej povedal t Ešte neprišla ®oj% hodina. Ale ona napriek tomu, že bola odmietnutá, povedala sluhom, aby urobili všetko. So i® povie, A skutočne* žiadosť Matky sa stala Božou vôíou a Ježiš koná, lebo prišla jeho hodina. leato rozhovor akoby nebol rožkov#* ros aatky a syna, ale MESliSA a ■££,M protoevanjelia,
ktorú Boh postavil proti Hadovi. Bol to'rozhovor o ve» ciach mesiášského poslania. Aj Ježišovo oslovenie astky znelo; ŽEftA,

Tak»er všetei poznajú Máriu ako láskavú Matku, vnímavú pre naše drobné potreby* "Kea&jú vína,M
Baša úloha pri šírení mariánskej ústy je v to® j 
IfauIlTť poznať ju aj v úlohe Speluvykupitelky so Syiiôa,
Ovoci® správnej mariánskej ústy má byť i naša 
spoluúčasť na tomto- diele spásy sveta.

Ježiš zahájil svoje verejné účinkovanie & Mária ustupuj© do pozadia. Vidíme ju opäť až na .Kalvárii, 
v hodine, o ktorej Ježiš povedal, že práv® pre &u pri* šiel, pre tú hodinu. V tejto vrcholnej hodine mesiáš* akého poslania nám vykúpil milosť, že sa môžeme stať Božími deťmi. Dáva nám Behu sa Otea, i Máriu sa Matku.
Ťo je neoddělitelnou súčasťou ovocia tejto hodiny»w 
Mária ja ta, lebo j# to aj jaj hodina. Ježiš ju opoť oslovuje t a ,  hoci keby bolo malo ísť len o ustonové* nie nového- materstva a nového synovstva, bolo by bývalo príhodné použiť k osloveniu nový titul pre oboch í "Matka* hľa syn tvoj," Ale Ježiš nedáva len svojej Matke nového syna a Jánovi len novú, obyčajnú matku*Je to mesiášská hodin© a ide o to, že Jáne, a v no® všetkých svojich verných, ktorých’tu on jediný zastupuje, dáva za syna ŽBSE, ktorú Boh postavil proti Hadovi.Jej určil víťazstvo spolu s jej potomstvom, v ktorom Kristus sám je prvorodený,

Hajprv Mesiáš oslovuje ŽE11I a zveruje jej výsledok svojho vykupiteľského diela ~ zveruje jej potomstve.Až potom jemu - potomstvu v osoba Ján® * zveruje Matku* "len®, hľa, tvoj syni * Hľ®, matka tvoja í



Tento Jún potení ked píše o budúcnosti svetu, 
knihu Zjavení završuje obrazom ŽEflXf odetej slnkom, bojujúcej 9 drakom. Záver spásy nemohol ostaťbez návaznosti na začiatok, kde »oh postavil proti Hadovi • Nebolo možné ponechať alfu Písiaa bez omegy* úenezishovořit "noh povedal. «♦*,Apokalypsa dodávaš “.„•a stalo sa tak./'5

ŽEHÁ odetá slnkom bojuje až do víťazné!*© konca, xsh rozhodol silu premôcť slabosťou, pychu poraziť pokorou, neposlušnosť zneškodniť poslušnosťou.Gatún práve tým. má byť najviac zahanbený, že bude porazený slabou ženou*

Víťazstvo je i®té!Viem#f So ho predchádzajú ťažké časy.,, 
Ale tie a v aaviaálns evanjeliové:'

Neistota, zmätok... úbohosť., zrada.. • kde sú osta tní ť koľko nás ešte o s tá va ? . . .  je to koniec?..* už vidíme len trosky... a my sme dúfali..«
m  zdá r&lšAnoc sá hodí takto

Mladý kňaz je zarmútený, keň sa dozvedal priuteľ * oltárny brat porušil poslušne* covi * S* ot ázku, prečo tok urobil, odpovedal uf. by rád dostal ne jeká lepšie miesto.
Nie je rmsyno jvufiší* nepriateľom nepriateľ zvonka, 

ale zvnútra. čo možno čakať od tých, čo sú nevidiaci?Ale hrozné je, keä tí, Čo majú byť soľou zeme, stratili chuťil Ako nás vidia íi, čo by mali vidieť naše svedectvo? 
úbohosť, ustráchanosť, prisluhovačatvo, videnie len svo» jich záujmov. Snaha zachraňovať božie veci ľudskými sálami - « oko sa môže potom svet dozvedieť o *>o£ej sile? špekulácie, mudrovánief prekrúcanie priamych ciest. Presviedčanie seba aj iných o správnosti nesprávneho. Nejednota a hrozný rozkol hierarchie, dreň svetom platí Cirkev ako celok. Zradu jedných podá tm všetkých. Naši nepriatelia nemôžu m nami ináč jednoť, ey si o to sami žiadané* Nie sme hodní úcty a rešpektu. A predsa ®y jediní môžeme svetu pomôcť. Ale my svoju úlohu zrádzame*

Svet je chorý, veľmi chorý. Ale svet to sni nevidí.%  jediní to vidíme. On vidí, až keň choroba už vyrazila na po/rch ako vred vojny, ako mládež utekajúca zo života, ako rieky bez života e hynúce lesy, konzum ako cieľ života, ľudský život, vydaný napospas vôli človeka... hen vidíme aj príčiny chorobyř len vieme liečiť chorobu v zárodku, dni 3u snažiawliečiť až vred, ale márne. Kel my liečime príčinu, obviňujú nás, že sa nezaoberáme vredom* Muž, čo bude35# robiť? ijudeme sa zdanlivo zaoberať vredom, aby asm 
ich uspokojili, v nádeji, že tak ném bude možné nebadane liečiť í príčinu? ÚbohéI Zločinné!! Prehrešujeme a» uj proti

n™



stojím aevidiaeim bra t orn-ne-priateľom, ktorým máme vydať svedectvo* Kto im poukáž# na správ®# videnie, k«á nie my? Stávame m  soľou, ktorá už stratila chuť © nie je hodná, než aby bola pošliapaná. -M hrozná 
hodia® temna, kea i vidlami otlepil a preberajú s p ô- soby slepých. Tu »Ž záchranu možno iba vykúpiť*Treba sa obetovať* Kto chce nasledovať Krista, musí ■ byť znamením, ktorému m  bude odporovat* Hesmieme m  báť bláznovstva kríža* Kríž nie je porážkou, je najistejšou cestou k víťazstvu*

%  musíme národu niečo dať, len tak si nás sóle vážiť a rešpektovať aj svetská met,
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Sv» Otec, ešte ako kardinál Wojtyla, povedal? %  máme za patrónku Máriu s Žijúsim dieťaťom* Ale vy máte Máriu n mŕtvym Synom v náručí, Heoheit® byť ani iní,
Tu treba hlade ť našu identitu a našu úlohu ako národe,.
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Poznávame , že náš malý národ má ^Qxkú úlohu*
Určuje ju i polohe na rozhraní západnej a východnej cirkvi, Západ je ovládaný rozumom* ale stratil ardee, stal sa systémom. Božom vlak nie je doménou duchovnosti a tým je poznačená aj západná cirkev, Cirkev teda nie j t úplná fest Východu, kde prevláda srde*. Ale ke3 srdce nie je chránené rozumom, je ohrozené, Tieto dva poly sa musia vzá
jomne obohatiť v zjednotení, inak Cirkev nit je úplné,

Pre tak veľkú a krásnu úlohu sa musíme pripraviť, skultivovať* Musíme sa najprv ako národ zjednotiť*To sa móle ®iať jedine ? náručí Matky, len tá ®ôš@ 
zhromaždiť svoje deti. Vidíme krásny príklad poľského národa, ako ten zjednotený u svojej Panej Jésaohorekej hrdinsky odoláva už toľkú dobu všetkým protivenstvám* chráni si dar viery a jeho zákonitým výsledkom je náš Svätý Otec, ktorého tento národ dal Cirkvi a svetu.To všetko neprišlo tak náhodou. Osvetľuje nám to aj u nás už dostupné dielo kardinála Viszinnkáhof 
•Všetko som postavil na Márii.**

*.« *cheem len toto? nič pi t seba - v š e t k ® -
BOhlBESQf. a« skúšky minulých rokov kážu mi pridať?P1B I4AEIAM - SOU PBQ*jestvujú také tajomstvá, ktoré môžu interpreto

vať len v najtajnejšom zákutí ľudského svedomia,3£«sd pozerám na Máriu, vždy vidím na jej ramenách 
Božie dieťa* Preto robí®, - p ®  r M a r i a n ,  lebo vis®, že všetko sa ataas cez Krista, n® ktoré
ho. ona odkazuje* Preto e Bohorodičku, aby nám bez prestania ukazovala svoja® Božieho Syna.,,**
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Pre zasvätenie sa Márii máme jasaý príklad v samom Kristovi® On sa jej v úplnej dôvere odovzdal»Jej zveril ako bezmocsté dieťa, jej výchova uprednostnil pred školou zákonníkov v Jeruzaleme* Vrátil e© do Nazareia a hol jej poslušný.
Zveri ť sa celko® Márii - i to patrí t  nasledovaniu Krista®

Keá sú deti ohrozené, utiekajú m  k Matke®Deti nášho národa už okúsili neraz v dejinách 
jej mocnú ochrana® I dne® pochopili, že len ona môže pomôcť*

ly š lienka. zasvätiť náš národ Matke Sedsmboleetnej sa už stáva túžbou národa* Čoraz viacerí sa jej 
zasväcujú, - ako jednotlivci, rodiny, spoločenstvá. Dne® je zasvätenie sa Márii na úrovni osobnej b ne úrovni stavov* Ale s perspektívou i z&svateni© celonárodného*
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Mariánsku úctu treba postaviť na evanjeliový náklad®
Treba ju očistiť od deformácií, od sentimentality*/¥ tomto duchu je písané dielo inabruckského teológa Paula Gaechtersn "Mar jaa»*, i u nás už dostupné®/

Správy evanjelia o Márii sú stručnéř ale sú plne dostačujúce* Sú bohaté a obsažné, samotný Magnifikat obsahuje životný program*
Prenesme svoje stretnutie s Máriou do evanjelia, i najsvätejšiu obetu do večeřadla®®,

*,* Vo večeřadle boli apoštoli s Ježišovou Matkou Máriou.•. /17.1.74/
*** musíte do písmena žiť evanjelium môjho Syna Ježiša* Musíte byť jedine živšia evanjeliom. Potom audite všetkým hlásať dôrazne © statočne evanjelium, ktoré šijete. Vaše slove bude ©ať silu Ducha Svätého, ktorý vás naplní a svetlo múdrosti, ktorú vám dáva nebeská 
Matkao.® /23®1.74/
, Nebojte e©s majte dôveru® V hodine búrky, tak strašnej, uvidíte moje veľké svetlo, ktoré m  stáva silnejším á zrejmým: Žena odeté slnko®, mesiac pod jej nohami, koruna z dvanástich hviezd.Hľa, znamenie môjho i vášho víťazstva* Vaša tíťažná Matka, ktorá dnes e pápežom, prvým milovaným synom, všetkých vás uzatvára do 
svojho nepoškvrneného Srdca a Žehná vás**® /I*1*80/
* ®. Je dnes také noc na svete, je toľko ľadu, ktorý zmrazuje srdcia i duše* Ale svetlo teraz premohlo temnoty a Maka navždy porazila každú nenávisť*•, /24.12®79/
«** Avšak hľa, v tej najkrutejšej zime už vyrážajú pupence obnovené'* 
ho života* Tis vám hovorie, že hodina vášho oslobodenia j® blízka®**
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