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"Požehnaný plod tvojho života - Ježiš!"
Aký úžasný bol ten jej život, že jeho plodom bol Ježiš!
Preto nám ju dal Boh za Matku, aby aj plodom
nášho života bol Ježiš. Aby sme mohli so sv. Pavlom
povedať: "Nežijem už ja, žije vo mne Kristus."
Mariánska úcta, to znamená - ani nie tak
byť nábožní voči Márii, ale byť nábožní
aku Mária I
Zdravas, Mária i
Prvé slovo, ktoré zaznelo na začiatku dejín spásy, je slovu po
zdravu. Boh zdraví človeka! Zdravas, raduj sa, Mária! Raduj sa za
celé ľudstvo. V tejto chvíli zvestovania tvoje srdce predstavuje
naše. Tvoje srdce sa má naplniť radosťou, aby mohlo, byť aj naše
raz naplnené tou istou radosťou.
^Evanjelium nám akoby náhodou odkrýva, aký je Boží prístup k nám.
Keď sa nám Boh chce prihovoriť, keď nás chce nieôim poveriť, keď sa
ide prihovoriť nášmu svedomiu, najprv nás pozdraví. Všíma si nás
ako živú osobu a spôsobí nám radosť svojím pozdravom. Aby sme si na-^_
tešení mohli povedať! Dnes ma Boh pozdravil! Predstav si, Boh ma
dnes pozdravili Vnukol mi myšlienku^ prihovoril sa mi cez svedomie,
vyzval ma k spolupráci. Chce cezo mna pôsobiť vo svete. Taký je Boh.
Tak často sa bojím, áby sóm nestretol Boha, aby som nezačul jeho
hlas vo svedomí. Bojím sa, že stretnutie s Bohom bude nepríjemný zá
sah do môjho života. A zatiaľ správa z Evanjelia o zvestovaní ma
presviedča, že stretnutie s Bohom je plné pozornosti, že Boh nemá
nástojčivejšiu túžbu, než rozšíriť naše vnútro v opravdivej radosti.
Zdravas, Mária! Pozdrav na znamenie dôvery. Iste, posolstvo, kto>ré ideš práve vypočuť v tejto chvíli historického zvestovania, tcto
posolstvo ťa zatiahne do mnohých udalostí, do mnohých skúšok, a za
vedie ťa po rokoch až poď kríž. Príde aj utrpenie, ale Boh ťa naj
prv neslýchané upevní a posilní, aby si vedela i samotné utrpenie
prijímať s pokojom a s akousi tichou a nepochopiteľnou radosťou
v srdci. Toto posolstvo ti však po prechodnom utrpení sľubuje už
teraz definitívnu radosť, radosť bez konca.
Zdravas, obľúbená u Boha!. Tento pozdrav ti prinesie radosť, ktorú
Boh pripravoval oddávna., keď cez prorokov vyzýval svoj ľud; "Raduj •
sa z celého srdca, Jeruzalem... tvoj kráľ prichádza k tebe!"
V mene všetkého ľudu a v mene všetkých generácií sa máš radovať vo
svojom chudobnom domci v ^Nazarete, pretože sľúbený Spasiteľ prichá
dza k tebe! Všetka po stáročia zadržiavaná radosť sa má teraz roz
liať v tebe,' všetka táto radosť vrcholí v tejto chvíli v tvojom srdci.
Táto radosť^ti je^daná na to, aby si ju rozšírila, aby sme aj my ma
li na nej účasť. či človek necíti stále, že je tu pre radosť? Byť
šťastný, to je náš sen. Ale'Stále' sa nám zdá, že je to nemožnosť.
T y ,_ Mária, od chvíle, čo ťa pozdravil Boh, ty držíš v rukách jeho
tajomstvo. V tebe sa sen 0 šťastí stal skutočnosťou.
Co si teda^urobila ty? Ty si jednoducho otvorila svoje vnútro
Bohu a jeho láske, ktorou ťa chcel naplniť.
N/
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Mária, daj, aby sme aj my videli jasnejšie, že utekáme za šťastím
často po celkom zlých cestách. Ze ho chceme uchopiť tam, kde ho niet.
Da^i, aby sme hľadali radosť nie v odvaroch, lež pri prameni, aby sme
hľadali radosť od Boha. Mária, daruj nám toto tajomstvo radosti!

Jež.iš nám dal do. vena: "Ako mňa prenasledo
vali, tak budú aj vás prenasledovať."
Ale zároveň sľubuje aj radosť, ktorú nám nik
nemôže vziať.
Kňaz je vtedy dobrým kňazom, keď uverí
v cenu obety. Vtedy si nemyslí, že bude. užitoč
ný len ked sa udrží na svojom mieste v pastorá
cii. Je dôležité nebáť sa o niečo - o život,
o miesto, o slobodu... lebo to vedie k ústup
kom a kompromisom. "Dobrý pastier aj život dá
za svoje ovečky."
Aj utrpenie, prenasledovanie, väzenie môže
byť úlohou. Potom sa netreba obzerať za tými,
ktorí ostávajú na slobode, ale ísť, kam treba
ísť. 'Každý má svoju úlohu.
Keď Mária dostáva úlohu, s ktorou súvisí
meč bolesti, počuje:
"Neboj sa, Mária, lebo si našla milosť u Boha!"
0 to ide - nájsť tú milosť, a s ňou bude
dobre i vo väzení, i tam možno nájsť svoju úlohu
Keď sa kňaz dostal do väzenia, za tým sú možno
slzy>#a utrpenie tých, ktorí hľadajú.
Vo väzení sú tí najbiednejší.
Aj tam - a tam predovšetkým — je potrebný kňaz.

'
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Keď Jozef plní príkaz: "Vezmi si Máriu za
manželku" - predpokladalo to uveriť v zázrak.
Takejto viere sa dnes musíme_naučiť!
•— ■»

•y —

S odstupom času sme sa už sami presvedčili, ake
Boh premieňa zlo na dobro.
Keď nastalo prenasledovanie náboženstva a bolo
zabránené náboženským prejavom, boli sme zarazení:
Ako to bude ďalej, veď je pbtrebné aj verejne vy
znať vieru, musíme predsa aj putovať, zobrať kríže
a ísť... Ale musíme ísť aj do hĺbky - je treba teda
ten tlak, ktorý nás zastaví a musíme umíknuť...
Čo sa zdalo byť na škodu, ukázalo sa byť osožné.
Po čase - a to v tých istých nepriaznivých podmien
kach - opäť berieme kríže a ideme, putujeme...
V* všetkom víťazí Boh. Toto je Boh!
Toto je Boh divov a zázrakov!
Púte boli podstatným prvkom v náboženskom
živote už starozákonného Božieho ľudu.
Ťažko si predstaviť náboženský život židovského
národa bez každoročného putovania do Jeruzalema
Aj dnes patria púte k náboženskému životu.
Sú spontánnym^prejavom života z viery, verejným vyznaním
viery, zároveň povzbudením a ochranou. Je príznačné, že
púte súvisia prevažne s-mariánskou úctou - Matka stoji
najbližšie k^ životu.. Ona nás zvoláva na svoje pútnické miesta
k oltáru Božiemu, k Eucharistickému Kristovi, k zmiereniu.
Aj myšlienka na Mariánsky rok vyvoláva myšlienku na púte.

"
ABY ĽUDIA POCHOPILI

Prv však, než by sme uvažovali o šírení
mariánskej úcty, je potrebné, aby bol j a s n ý d ô vod, prečo tak robiť. - Je teda potrebné,
MÁRIINO

MIESTO'

V DEJINÁCH SPÁSY

Kde inde hľadať Máriino miesto v oožom pláne,
ako v Jeho zjavení - v Písme svätom.
Ono ukrývalo v sebe tajomstvo Kristove
a ukrýva v sebe i tajomstvo Márie.

vCelé Písmo a celý Boží plán spásy vychádza z toho bodu,
keč 3on stojí nad svojím zboreným dielom stvorenia a nad
strateným ľudstvom. Tátřo situácia vyvoláva potrebu jeho
milosrdného plánu, ktorý sa od tejto chvíle začína odvíjať
a zaznamenávať v Písme. V tomto východiskovom bode načrtáva
Boh jeho rámec, jeho základnú líniu. Vyslovuje ho voči svoj
mu protivníkovi a uchvatiteľovi ako odvetu na jeho čin,
aké predzvesť novej nádeje:
__ _
11Ne pri a teľstvo ustanovujem jgiedzi tebou a ženou,
med ziT tv oyľm~p ot omšt v oni a"~né~J"p ot oms t'vonh
ono ti rozšliape hlavu á ty mu zraníš patu."
Tot«> je celý plán spásy i celé Písmom
Z nepriateľstva, ktoré Boh ustanovil,
vzíde ťažký boj,, ale konečné víťazstvo ženy a
jej potomstva prinavráti Bohu jeho stvorenie*
Tu vyslovuje Boh celú svoju vôľu.
Tú vôľu, ktbre^ čiastkou, je všetko, čo v bežnom
živote nazývame Božou vôľou.
Tú vôľu, ktorá bola Kristovi nadovšetko.
Kto je tá žena, o ktorej sa tu hovorí?
Zvestovanie davä~poznať ženu, ktorá je požehnaná medzi ženami.
A ona sama v tej chvíli oproti Satanovmu: "Nebudem slúžiť"
hovorí svoje: ''Hľa, služobnica Pána.11
. Táti žena stojí potom pod krížom a tam - hľa,
stáva sa Matkou: - Získava potomstvo, o ktorom
Otec hovorí už v raji, že s ním premôže hada.
|
Tieto dve miesta Písma jasne hovoria, že nejde len
o symboliku, ale že Mária z Nazareta je tou ženou,
služobnicou Pána, stojacou proti hadovi - je to Matka Mesiáša
a pod krížom svojho Prvorodeného sa stala Matkou nového potomstva.
vMária je teda tou ženou, ktorú vidí boh v raji,
ked stratenému ľudstvu dava novú nádej.
Na ne.j stavia svoj plán spásy.

“

Kto neprijíma Máriu v tejto jej úlohe,'ten
nepochopil Písma, tak ako ich nepochopili ti,
čo neprijali Krista.

Zdá sa, že zatiaľ nedokážeme ani doceniť, aký vážny dôvod
mal Duch Svätý k tomu, aby nám v tomto čase dal pred oči tému:
MÁRIA

A

PÍSMO

e

SVÄTÉ.
.. Mária je Matklu BÍž«u - Matkou toho, "bez ktoré
ho nemôžeme nič urobiť" - ani my, ani Mária, nikto
z ľudí...
"Blahoslavená, ktorá si uverila, lebo sa splní..."
Pre splnenie možieho prísľubu bola nevyhnutne po
trebná tá žena viery. Jej viera bola. potrebná
k zázraku vtelenia.
Mária je Matkou toho, ktorý má svojou krvou vy
kúpiť z otroctva hriechu Otcovi.jeho stratené deti
To*nemohol nik z ľudí - tak veľkú výkupnú cenu mr
hol zaplatiť len nekonečný Boh. Ale musel.sa stať
človekom, aby mohol nevinne trpieť a zomrieť. Keby
bol porazil diabla ako Boh, jeho víťazstvo by bolo
nerovné a preto neslávne. Musel sa stať "Synom člo
veka" - Synom Márie, ktorá uverila, ktorá je uvedo
melou spolupracovníčkou na diele spásy.
Jej "Magnifikat" prezrádza, že pochopila ducha
Evanjelia, nachádzame v ňom predzvesť Ježišovej
programovej reči - jeho blahoslavenstiev.
Ústami Šime ona ju Boh povoláva za spoluvykupiteľku. Získava jej dobrovoľný súhlas k obe
tovaniu Syna. Teda možn-0 aj o nej povedať, že
tak ako Boh, aj ona nás tak milovala, že dala
za nás svojho jednorodeného Syna.
Nie sú nepodstatnécani slová Písma, ktoré ho
voria, že^dvanásťročný Ježiš sa vrátil do Nazareta
Ježiš, keď už vie, že má byť vp veciach Otca, a
práve zložil skúšku do jeruzalemskej rabínskej ško
ly, vracia sa do Nazareta. Mária-je z ľudí jeho ■
jedinou vychovávateľkou, učiteľkou a spoločníčkou
p* celý skrytý život.
A pod krížom jej úloha nekončila, aby šlarna
odpočinok do dobrého zabezpečenia. Je pripútaná
k Janovi, ktorý musel všetko opustiť. Dostáva po
diel na povolaní apoštolov. Je k nim pevne pripú
taná a s nimi ku všetkým, "ktorí pre ich slovo
uveria" - je pripútaná k Cirkvi ako jej Matka.

Príchod Krista
Predsa ich zmysel
A farizeji, ktorí
nepochopili, lebo

predpovedali Písma do úplných podrobností.
sa otváral učeníkom až vtedy, ked sa spĺňali.
ich čo do litery najlepšie poznali, ich vôbec
Krista, o ktorém Písma písali, neprijali.

Na základe toho istého Písma ho farizeji nepri
jali, a na základe toho istého Písma ho apoštoli
dosvedčovali ako prisľúbeného Mesiáša.
%• isté sa opakuje teraz,vkea prichádza Mária,
aby splnila svoju úlohu - ked sa !,na nebi ukázalo znamenie
ženy odetej slnkom, bojujúcej s drakom." Mnohí znova,
"skúmajúc Písma" juvodmietajú. Ale tí, ktorým je to dané,
pochopili, že až ked príjmu Máriu,uvidia spĺňať sa Písma
v ich celosti.

Prorocký duch predpovedá dobu, kedy bude mať
Mária rozhodujúcu úlohu.
Sv. Ľudovít Grignion pred tristo^r^kmi napísal:
"Vytvorenie a vychovanie veľkých svätých, ktorí budú
na konci sveta, Je vyhradená jej."
Doba, kedy Panna Mária mimoriadne pôsobí,
nastala. Pripravuje to, čo už vo Fatime prisľúbite
"Moje Nepoškvrnené Srdce zvíťazí."
Otec biskup Ján Ch. Korec hovorí:
"VELKÁ DOSA POTREBUJE VEĽKÍCH ĽUDÍ."
"Prízemní ľudia -

prízemné ciele."

Boh má však na veľkosť iné merítkc,- ako my.
"Každý z vás si myslí, že nemá vplyv na osudy ľudstva.
No .ja si myslím, že je to opačne... To nie tí rozhodujú_o zmenách
vo svete, ktorí sa nachádzajú v prvej línii ľudskej rodiny.
P ozrite na -presvätú Pannu Máriu. Predsa ani_ ona nemyslela, že
Jej- život bude mať 'velký vyznám" pre budúcnos'ť celeho ľudstva.
A predsa” - 'keby. nedôverovala' 'Bohu,''nebolí by sme tu dnes 'zhromaž
dení a spoločenstvo, ktoré voláme Cirkvôu, nikdy by neexistovalo!
Vy i vaši blízki, podobne ako Božia Matka, ste chudobní a pokor
ní tohto sveta - vy tak ako ona kliesnite cestu ľudstvu. Božia Mat
ka žije skrytý život. Vy ste ako korene veľkého stromu. Korene sú
ukryté a dalo by sa povedať, že sú nanič. Azda aj vy občas poviete:
Na nič sa nehodíme, načo očakávať Krista v sebe i pre celé ľudstvo?
... No to je naše najväčšie pokušenie. Nepoddávajte sa mu. Naučte
nás^svojou dôverou k Bohu, k Márii, že nie zlato, peniaze a moc
majú v živote hodnotu, ale každodenná vernosť. Ona zmení svet.
T S o g e r Schutz, predstavený~Vkumenického spoločenstva v Taizé/
"Bude to ... už skoro, že Najvyšší'so svojou svätou Matkou
vytvorí si veľkých svätých, ktorí prevýšia svätosťou skoro
všetkých ostatných svät3'ch... budú zvlášť úctou oddaní presvä
tej Panne, osvetľovaní jej svetlom... vedení jej duchom...
povedú celý svet svojím slovom a svojím príkladom k pravej
úcte k nej."
*
"Skrz Máriu^spása sveta sa začala, a skrz Máriu
nutne bude dovŕšená."
Moc Máriina nad všetkými diablami zaskveje sa zvlášť
v posledných dobách,kedy Satan nastrojí úklady jej päte,
to jest... jej chudobným dietkam, ktoré ona vzbudí, aby
mu vypovedali boj... v spojení s Máriou rózďrťia hlavu
pekelného hada a privedú víťazstvo Ježiša Krista." /sv. Grigniftn/
Až v týchtovrokoch, keď sa objavila kniha:
"Panna Mária kňazom, svojim najmilším synom",
sa^ukázalo, akým spôsobom Mária toto všetko usku
toční - a k o si vzbudí svoje dietky, ako ich pove
die svojím duchom, ako si zoradí svoj čík k boju.
My sme tí, ktorí poznáme odpoveď na otázku
sv. Grigniona; "'Kedy a ako sa to stane? Boh jediný to vie; na nás je mlčať, modliť sa, vzdychať
a čakať."

U sv. Grigniona nachádzame aj predvídanie vzniku
Mariánskeho kňazského hnutia s obdivuhodnou presnosťou
jeho charakteristiky:
’
"
"Akí budú títo služobníci, poddaní a'synovia Máriini?...
Budú to synovia Léviho /teda kňazi/, veľmi očistení ohňom
veľkých protivenstiev a „tesne priľnúť í k Bohu, ktorí budú
r
nosiť zlato lásky v -srdci, kadidlo modlitby v duchu a myrhu
umŕtvovania v tele, a ktorí budú všade ľúbeznou vôňou
Ježiša Krista... Budú to praví Apoštoli posledných čias...
spávať budú bez zlata a^striebra, a čo je viac, bez sta
rostí medzi ostatnými kňazmi a klerikmi...
kráčajúc po stopách jeho /Ježišovej/ c h u d o b y , pokory, opo
vrhnutia svetom a lásky,ý vyučovať budú úzkej ceste Božej
v čistej pravde podľa svätého Evanjelia a nie podľa zásad sveta...
Pri čítaní týchto slov máme dojem, akoby ich
autor bol poznal "modrú knihu" Panny Márie.
Ten, kto je povolaný žiť v tejto dobe,
kto je povolaný v tejto dobe ku knazstvu,
ten je povolaný byť týmto "synom Márie."
"Čo ti hovořící, syn môj, nie je určené len pře teba, ale pre
všetkých mojich Synov kňazov, ktorých ja zvlášť milujem." ^ 9 8 73/

Poznávame, že žijeme v ďobe. rozhodujúceho
apokalyptického boja.
Keď nánybolo dané usmernenie neba pre .túto dobu,
to nás zaväzuje. Nesmieme sa s ním utiahnuť na
"vlastný piesoček", oddelení od ostatných, Toto usmer
nenie neba musí patriť všetkým, musí dávať silu a učiť
správnym spôsobom'boja všetkých, vo všetkých spoločen
stvách, hnutiach a skupinách, lebo tento rozhodujúci
boj musí byť jednotný ä nie boj vyčlenenej skupiny.
MARIÁNSKE KŇAZSKÉ HNUTIE patrí do každého hnutia
do každého kňazského života.
Sv. Otec, Ján Pavol II. povedal o Mariánskom kňazskom
hnutí, že je to "duch". Teda je to spôsob života obnovy
v Duchu Svatom s pomocou Matky Božej.
Duch Mariánskeho kňazského hnutia musí prenikať do
všetkých hnutí a robiť ich správnymi a dokonalými,
odolnými voči Satanovi.
Už samotný názov "hnutie" hovorí, že to nie
je organizovaná skupina, ale sú to ľudia rovna
kého zmýšľania.
Nejedno hnutie sa zmenilo v uzavretú skupinu.
S Mariánskym kňazským hnutím sa toto nesmie
stať - ono musí zostať otvoreným pre všetkých
- zostať duchom.
..."Toto nie je jedno z mnohých hnutí, ale moje Hnutie ľ

^
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Základqm_Mariánskeho kňazského hnutia pe
úplné vnútorné zasvätenie seba ! svojho, kňazstva
Panne Márii,

eNepoškvrnenému
j
,
Srdcu.

..."nie je treba nič vonkajšieho, žiadny právny akt: Je však nevy
hnutné úplné vnútorné zasvätenie seba samých, celkom ponúknuť svoje
kňazstvo môjmu Nepoškvrnenému Srdcu.
/29»7*73/
..."Hľaďte, najmilšívkňazi, čo to znamená byť mne zasvätení:
Znamená to žiť pre mňa, cítiť aks ja, milovať a trpieť so mnou pre
veľké chvíle, kt®ré vás Čakajú."
/1Ó.10.73/
Úlohou Mariánskeho kňazského hnutia je,
aby sme sa stali' Ježišom.
..."Kňazi sú mopi najmilší synovia, pretože sú povolaní, aby sa
stali Ježišom. Mojou úlohou je utvoriť z nich obraz môjho Syna."
____________ ______________ _________________________ _____

/23*2*2á/=.

Z príhovorov Panny Márie vyplýva, ako sa všeobecne
uvádza, že MKH má tri charakteristické body:
1. Naozajstné zasvätenie sa Nepoškvrnenému Srdcu* Panny Márie.
2. Obzvláštna oddanosť a vernosť nástupcovi Ježiga jpa zemi -č
- pápežovi.
3. Šírenie pravej úcty k Panne Márii.

c

v

Pracovať pre Mariánske kňazské hnutie je
otázka vnútorného povolania.
Pri šírení Mariánskeho kňazského hnutia
nie je potrebné čakať, aby dal niekto odpoveď,
či chce byť jeho členom.
Podkladom Mariánskeho kňazského hnutia je kniha:
"Panna Mária kňazom, svojim najmilším, synom".
Len ju čítať... len ju stále potroche čítať.
To je ono Grignionom predpovedané' Máriino "vede
nie jej duchom" .a "osvetľovanie jej svetlom."
..."Len knižka nech je prostriedkom k jeho rozšíreniu. Nepozerajte
na jej^ubohosť, pretože tak to chcem."
*
/23.10.74/'
Spočiatku sme zarazení: Akoby sme mali všetko
puštŕť z rúk, akoby sme mali len mlčať - akoby
nás viedla k nečinnosti. Nič nemáme robiť, len
nechať Ičbnať ju. Vari naozaj nič nebudeme robiť?
Av^týchto rozpakoch, v strachu, aby sme nerobili
nie č t podľa seba, sa stávame vnímavými na jej
vnútorné usmernenie. Po čase vidíme", že'tenie muse
li všetko pustiť z rúk, aby sme to mohli uchopiť
správnejšie. Robíme to isté ako predtým, ale ináč - vnútorne ináč. Naučíme sa riadiť nie svo3?u .lcgikou, ale sledovať veci po tej vnútornej
línii, podľa pohnútok. Konáme z moci Božej,
konáme účinnejšie.

Ježiš hovoril svojim učeníkom: "Kým nebudete
pokrstení Duchom Svätým, čakajte!"
Podobne aj Mária káže čakať. Vraví, že každý
má v jej pláne svoje miesto a každý bude vedieť,
čo má robil:’. Je preto potrebné najprv naučiť sa
vnímať jej''p>okyny.
i
..."Niektorí z vás dokážu to ťažko.pochopiť. A predsa totb mlčanie
je tak potrebné pre vaše vlastné siovo."
/$4.10.75/
_______ ________________
______
__
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.
_______
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_ _
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..."Nechápeš, že ako vyprahnutá zem túžobne čaká na kvapk rosy
ia sama
tak moja Cirkev už tak dlho čaká na toto moje dielo, ktor
uskutočňujem medzi' svcfjimi kňazmi?"
/ ,8.4.74/
Aj naše Slovensko zvlažila tát# blaňodárna
rtsa. Vo všetkých diecézach si Panna Maria pri
pravila a povolala kňazov pre svoje Hnutie.
Nebude sa však tvoriť nová.organizačná štruktú
ra, ale Mariánske kňazské hnutie bude pôsobiť
v.jestvujúcej štruktúre - diecézy, dekanáty,
farnosti - ä takto bude dávať mariánsky prvok
‘d#- života.
.
(
V našich podmienkach, na Slovensku, musíme mať
pred TČami aj tot»r*z-jednotiť kňazov.
!
V dobrej snahe o .nozvrj náboženského života
\
vznikli mnohé spoločenstvá,’ hnutia? skupiny - sú dobré
a potrebné - sú prejavom horlivosti a uživenia viery,
sú Božie. A práve preto sú tŕňom v oku Satana a snaží
sa do nich vnášať niečo svoje - snaží sa, aby spôsobo
vali rozdelenie. Ani sme sa nenazdali, a delíme sa už
nie len podľa rôzneÝio pochopenia pojmu "mier", ale
delíme sa na rôzne spolky, vzájomne uzavreté.
Mariánske kňazské hnutie by malo byť liekom, ktorý
nám ^podáva nebeská Matka. Je znáitie, že dékiaľ je matka
živá, zatiaľ je rodina. Matka vytvára rodinu..
Matka zjednoc uje .
Dostali sme Matku...
...vari nie Matka vychováva, vedie?
/To, že sme ju dbstali z kríža, to je veľmi silný
argumént. Tam sa nehovórí len 'tak do vetra.
Bolo povedané: Matka - tak Matka!
Prečo totô neuveriť?
Cirkev - to ^j-e neustála Kána Galilejská, ti' je perma
nentná svadba, ktorú Kristus usporadúva pre svoje pozemské
deti. 7eľkou, hoci neviditeľnou Paňou tejt© svadby je Mária,
Matka Cirkvi.
,
Kňazom patrí obsluha svadobných ho,stí» Sám Spasiteľ pove
dal pri poslednej večeri: "Toto robte na'moju pamiatku..',"
- teda podávajte ľudom moje Telo a mqju Krv. A Mária nám neuS^ale pripomína našu povinnosť, ktôr-ú nám zveril náš Spasiteľ:
"Čokoľvek vám povie, urobte!" To je prvoradou a podstatnou
.úlohou Márie vo vzťahu ku kňazom. /
V

i'V,
/
,4 - '
9 _
(■
Ona sa ukrýva v tieni, Tak:* ako sa ukrývala
•
#
v vtieni apoštolov vo Večeřadla na Turíce., hoci
vďaka jej"svätosti a milosti puch Svätý zostúpil
na apoštolov. Jej čistota, tichosť a" pokora pri
ťahovali oheň Ducha Svätého na všetkých, ktorí
s ňou zotrvávali na modlitbe..
;i
m
Sv. Otec Ján Pavol II. sa prihovoril ku kňa
zom vo Francúzsku v júni 1980: '''Prosím vás, aby
ste jej zverili svoju službu, aby ste jej zveri
li svoje životy, aby s vami bola tak ako s apo
štolmi od prvého stretnutia v Káně Galilejské j."
Pápežove "TOTUS TUUS" je silným, nevyhnutným
a predovšetko časovým argumentom pre nás.
Pápežovo zasvätenie sa Márii nám poukazuje
na^vhodnosť, ba nevyhnutnosť dobrovoľného za
svätenia Matke Vykupiteľa sveta.
S v . Otec na každom mieste, kde príde, usku' toční zasvätenie Matke Božej.
Dajme*sa pfoučiť týmto najväčším svetlom, ktorým
je námestník Krista. Na námietky stačí sa odvo
lať: Pobi to Sv. Otec, preto to robíme.
"Dejiny Cirkvi potvrdzujú, že*všade, kde sa rozšírila úcta
k Márii, ľud sa hrnie k Ježišovi Kristovi." /kardinál Wyszynski/
Aj pri prvom príchode Krista
sme sa k nemu dostali cez Máriu.
Oči všetkých pozerali s očakávaním na Jeruzalem,
ten však dospel k farizejstvu.
Zatiaľ v ústraní Mária dáva svetu Krista.
;

Aby sa Cirkev nestala Jeruzalemom farizejov,
musí sa uchýliť k Márii, lebo ona jej dá Krista.

"Ak len vaša spravodlivosť nebude väčšia
ak» spravodlivosť farizejov..."
Kto je blízko Márie, ten je najbližšie vôli
Božej, je nejmenej ohrozený pokušením kontestácie, kritizovania všetkých a všatkého.
Boh je B^>h Abrahámov, Izákov, Jakubov.
Nie Boh filozofov, ale malých a prost5^ch ľudí - ľudí viery.
Nie je doba apológie, ale doba svedectva.
Ale aj sy.edeqJ:vo si žiada slove.
Nech začnú chlapi hovoriť o čomkoľvek,
'skončia pri futbale a pri ženách - pri tom,
čo im je záležitosťou srdca.
Keď pre nás záležitosťou srdca je Boh,
prečo naše rozhovory neprídu vždy k Bohu?
Predčia nás rôzni sektári - hoci ani nemajú
plno§ť pravdy, ale vedia prísť a začnú hovoriť.
I ked nemožno celkom prevziať ich spôsob, ale...
nemali by sme mať viac odvahy? jednoduchosti?
úprimnosti?

Je d*fcra racionalizmu.
_
.
Že sme Krista chceli vedecky vysvetliť a len.
rozumom pochopiť, preto sme opustili aj Máriu.
Á za to trest je ateizmus.
Priši* ;to tak ďaleko? že nebezpečie a mravná
skaza napĺňa hrôzou už i mocných tohto sveta.
Kto dá svetu nádej?
Môže dať ktosi svetu väčšiu., istejšiu a krajšiu
nádej, ako dala tá, ktorá počala, porodil^a zavinu
la do. plienok chlapča Ježiša, ktorý_neprišiel nalome
nú trsť dolomit, hasnúci knôt dohasiť, ktorý neprišied.
preto, aby človeka odsúdil, ale prišiel preto, aby
človeka zachránil?
V tejt* záchrannej akcii neba hrá veľmi dôležitú
r*ľu>- dievča z Nazaretu,, naša nebeská Matka,
Panna Mária - MATKA NASEJ NÁDEJÍ).
Keď sa,, Mária predstavila v Kurdoch ako Nepo
škvrnené Počatie, tým nielen že bol potvrdený
článok viery, ale ide é to, čo bolo povedané:
"JA SOM NEPOŠKVRNENÁ POČATIE".
A svet, čo ste vy? Kde ste zabrdli?
Nepoškvrnené Ppčatie je dar, ktorý dáva
Boh, ked birlo všetké stratené.,. Ono je istotcu
nádeje ľudstva.
Poďte k prameňu, poďte sa očistiť!

"Žite ako deti svetla!
Ovocie svetla je v každej dobrote, spravod
livosti a pravďe. Skúmajte sa, čo sa páči Pánovi
a nemajte účasť na jalových skutkoch tmy!" /Ef 5,8-12/
Boh sa často nazýva svetlom, aj pri zjave
niach sa prejavuje svetlom.
Diabol naopak je mocnosťou temna.
Pritom pôvodne Lucifer, ako to význam jeho mer^a
prezrádza, bol nositeľ svetla.. Bol najväčším
stvoreným svetlom.
V pýche sa toto stvorené svetlo postavilo
proti svetlu, ktorým je Boh.
Tauto1vzburou nestratil rozum, vôľu,
ale stratil svetli. Stal sa temnom.
v> "Kedysi ste boli tmou, teraz ste svetlom v Pánovi.
Zite ako deti světla!"
Sme stvorení zo^švetla a pre svetl«.
^
To si^musíme uved*miť i pri stretnutí s ate
istom - že aj on je stvorený zo svetla a
pre svetlo!
"
*
Neverme, že je tam len tma!
'*
Niečo z toho svetla tam musí byť!!
Syn Márie to bol, o ktorom prorok hovorí:
>.
"... nalomenú trstinu nedolomí,
a hasnúci knôt nedohasí..."

Nastávajúci M A R I Á N S K Y
R O K , ktorý vyhlásil
Sv.Otec 1. januára 1987, a ktorý začne v den Turíc, 7. júna 1987
a bude trvať do 15. augusta 1988, by mal byť veľkou príležitos
ťou,* aby sme sa dostali bližšie k Márii - a s nou bližšie k Bohu.
Akú živú odozvu našiel tento počin námestní
ka Kristovho u veriacich na Slovensku, o tom
svedčí aj program, ktorý tu spontánne vznikol:
PROGRAM MARIÁNSKEHO ROKU 1987/88 NA SLOVENSKU.
Témy, ktoré môžu byť predmetom meditácií i modlitieb všetkých
typov spoločenstiev, i'náplňou kázní a nočných pobožností v kosto
loch a na pútnických miestach:
jún: Mária a Duch Svätý
júl: Prehĺbme svoje zasvätenie Nepoškvrnenému Srdcu P.Márie!
aug: Mária.a Božie slovo /Vísmo sväté/
sep: Sedembolestná - Patrónka nášho národa, a najmä chorých
okt: Ruženec - zdroj sily
nov: Mária a obnova mládeže
dec: Mária a obnova rodín
1988 jan: Mária -- Matka jednoty /ekumenizmus/
feb: Mária a obnova rehôľ a sekulárnych inštitútov
mar: Mária a naša-.živá viera
apr: Mária a obnova, kňazov
máj: Mária - matka misií
„
-~
jún: Mária - matka biskupov,a najmä pápeža
júl: Mária - Matka celej Cirkvi
aug: Zavŕšenie časov - víťazstvo Márie.
Podľa výzvy a želania Sv.Otca by sme mali každý mesiac putovať
/aspoň ísť na sv. omšu/ do kostola, zasväteného Panne Márii pod ti
tulom niektorého jej sviatku v tom mesiaci. V zime zrejme len do
najbližšieho kostola. V letných mesiacoch však by sme sa mohli
stretnúť cez víkend na jednom vybranom mieste na Slovensku:
.

1987

1987:
7. Dúna, Turíce - 6 ./ 7 .júna, Saštín - otvorenie Mariánskeho roka
2. júla, Navštívenia Panny Márie - 4-/5. júla, Levoča
15.aug., Nanebovzatie P.Márie - 22./23.aug., Lutina, okr. Prešov
/posilniť'bratovvgrékokatolíkov/
15. sept., Sedembolestná P.Mária - 19./20. sept., Šaštín
7. okt., Ružencová P.Mária - 11.okt. západ:Marlanká, vých.:Obišovce
21.nov .Obetov. nie P.Márie - .14./15 .alebo 2.1.nov. Trnava /záver novény/
8 . dec. Nepoškvrnené Počatie Panny Márie
1988:
1 ."^január, Bohorodičky Panny Márie
2. február, Obetovanie Pána
25* marca, Zvestovanie Pána
3. apríla, Veľká Moc - na Zelený štvrtok 3 1 .marca do diecéz.katedrál
^na^sv.omšu svätenia olejov a obnovy kňazských sľubov
13.mája, výročie fatimského zjavenie P.Márie - 15.mája
západ: Marianka,, vých.; Kružlovská Huta /okr.Bardejov/
11. júna
fNepoškvrnené Srdce Panny Márie
16. vjúla Panna Mária Karmelská - 1 6 ./1 7 «júla Gaboltov /okr.Bardejov/
1 5 .aug. Nanebovzatie P.Márie - 13/14. alebo 20/21.8. Staré Hory '
/ukončenie ^ o ^ q. Panny Márie/
Nitre-Kalvária,,
V tomto mariánskom roku by sali vydávať svedectvo o našej úcte a
láske k Panne Márii aj všetky ostatné pútnické miesta.
Všetky ďalšie,dobré podnety sú vítané!
Sedembolestná Panna Mária, Patrónka nášho národa, vypros nám bohaté
duchovné ovocie v nastávajúcom tvojom roku!

"Hoci sme tak malý národ,’ ale: máme'najviac Mariánskych kostolov,
kaplniek a pútnych miest, kde si uctievame Pannu Máriu."
/otec biskup Július Gábriš/
Na mnohých miestach Slovenska sa konajú mariánske púte, najčas
tejšie v nedeľu po sviatku,'z titulu ktorého sa púť koná.
Niektoré najznámejšie Mariánske pútnické miesta
“ Trnavskej arcidiecézy:
Šaštín - Sedembole^tná Panna M’áŕia, lj.septembra /aj na Turíce/
Topoľčianky - Karmelská Panna Mária /Skapuliarska/ 16. júla
Mariapka - Narodenie P.Márie, 8.septembra /aj každý mariánsky sviatok/
Trnava - Novéna k Panne Márii, 13.- 21. novembra
Báč - Narodenie Panny Márie, 8. septembra
Topoľčany - Narodenie Panny Márie, 8.septembra /niekedy pred/
Pri Rúbani /farnosť Strekov/- kaplnka Sv.Ducha, mariánska púť 8.sept*
Jur pri ^Bratislave - Nanebovzatie Panny árie, 15. augusta
Banská Štiavnica - Sedembolestná Panna Mária, 15.septembra
- Nitrianskej diecézy:
•
Nitra, Kalvária - Nanebovzatie’Panny Márie, 15. augusta
Dubnica n/Váhom - Nanebovzatie Panny Márie, 15« augusta
Rajecká Lesnáý- k sviatku Navštívenie P.Márie púť na Najsv.Trojicu
Višňové - Navštívenia Panny Márie, 2. júla
Ošcadnica - Nanebovzatie Panny Márie, 1 5 . augusta
Trenčianska Závada - Fatimská Panna Mária, 13. mája
Domaniža - Karmelská Panna Mária, 15. júla
Červený Kameň - Nanebovzatie Panny Márie., 15. augusta
- Banskobystrickej diecézy:
Staré Hory - Nanebovzatie Panny Márie, "15. augusta
- Spišskej diedézy:
Levoča -.Navštívenia Panny Márie, 2. júla
^Poprad - Sedembolestnej P Márie, 1 5 .septembra /presne v ten deň/
Spišká Nová Ves /Schulerloch/ - Karmelská Panna Mária, 16.júla
Bobrov -^Nanebovzatie Panny Márie, deň .pred .sviatkom, 14.augusta '
Zakamenné - Nanebovzatie Panny Márie, 15. augusta
Trstená - Karmelská Panna Mária /Škapuliarská/, 16.júla
■
•
- Košickej diecézy:
Gaboltov - Karmelská Panna Mária, lé. júla
^restov - Nanebpvzaťie Panny Márie, 15. augusta
Lubptín - Mena ľanny Márie, 12. septembra
Plavňica - Sedembolestná Panna Mária, 15. septembra
Záhradné - Sedembolestná Panna Mária, 15. septembra
Kružlovská Huta - Fatimská Panna Mária, ],3« mája
.Obišovce - Ružencová Panna Mária, 7 . oktobra
- Rožňavskej diecézy:
Uhorná - Panna Mária Snežná, 5* augusta
Rožňava - Nanebovzatie Panny Márie, 15. augusta
Borka /za krásnou Hôrkou/.- Karmelská Panna Mária, 16. júla
- Prešovskej diecézy:
Dutina *- Nanebovzatie Panny Márie , 15 . augusta /ť.r.22. -23 .aug^./
Klokočov - Nanebovzatie Panny Márie, Vo. augusta
Prešov - Ochrana Panny Márie, 4. októbra -

Po horách i po dolinách venčíme tvoj chrám,
pútne miesta volajú ti: Matka, národ chráň!
Ty si Mať dobrotivá, Patrónka ľútostivá,
oroduj vždy za náš národ u svojho Syna!

ZASVÄTENIE

NEPOŠKVRNENÉMU SRDCU PANNY MÁRIE c o e
Poslaním Panny Márie tu na zemi je diabla
odstrániť a priviesť nás k oslavovaniu Boha
tak ako je to spravodlivé a správne.

Ako v nebi Michal, jeden z anjelov, viedol
boj proti diablovi, tak na zemi vedie tento boj
Mária - jedna z ľudí.
Zasvätenie jej Nepoškvrnenému Srdcu, ku kto
rému nás pozýva, je zaradením sa do jej bojové
ho šíku.
Pôjde o exorcizmus v najširšom zmysle slova.
K nemu patrí všetko, čo zbavuje diabla pozícií.
Treba veriť nie len v Máriu, ale veriť Márii
- veriť jej, čo hovorí: Pokánie, modlitba,
obety, treba sa aj postiť. Sv. omša je najväč
ší exorcizmus. Aj v oblasti práce - "v potu
tváre budeš..." - tak určil Boh. Aj svedomitá
práca je exorcizmom.
Máriinu výzvu k zasväteniu by sme mali
brať skutočne vážne - nebo nikdy nežartuje.
Nastávajúci Mariánsky rok má iste svoj
význam v Máriinom pláne 3ožej Prozreteľnosti.
Zasvätenie by. nemalo byť formálne, je potrebná
náležitá príprava. K nej možno použiť niektorý zo
známych postupov, napríkald od sv. Grigniona, alebo i vykonanie si päť prvých sobôt: Sv.spoveá,
sv.prijímanie, ruženec, štvrť hodiny meditácia
a priniesť nejakú obetu.
Nemožno však povedať, že aj len samotné
zasvätenie - bez prípravy - by nemálo svoj význam.
- Mária ho berie vážne i
Je to prejav našej vôle, že chceme patriť
Márii, chceme bodovať v jej šíku proti diablovi
za víťazstvo Boha.
Prejav našej vôle je dôležitý, lebo proti
našej slobodnej vôli ani Boh nič nerobí.
Zasvätením dávame Márii do rúk právomoc nad
nami - môže konať a pretvárať nás. Môže nám, ako
píše sv. Grignion, "odhaľovať diablovu hadiu zlo
bu, odkrývať jeho pekelné podkopy."
Osobné zasvätenie teda možno urobiť ihneä.
Zasvätenie farnosti však treba pripraviť, aby všetci
aktívni členovia farnosti vedeli, o čo ide a aby uve
domelé vstúpili do Máriiných radov. Potom možno zasväte
nie vykonať - a niektoré veci musia ešte i potom dozrieť.
Osobnými zasväteniami možno pripravovať zasvä
tenie farnosti. Prípadne môže celá farnosť spo
ločne urobiť prípravu podľa sv. Grigniona, alebo
si celá farnosť urobiť päť prvých sobôt.
Bolo by dobré vytvoriť farskú radu, ktorá by
potom pracovala na zasvätení farnosti.

Ak je to podľa miestnych podmienok možné,
mohol by jednotlivec, skupina alebo rodina pred
stúpiť pred oltár, povedať svoju skúsenosť a za
svätiť sa Panne Márii.
Ideálnou ‘prípravou na zasvatenip farnosti je
zasvätenie rodín.
Zasvätenie musí mať odraz späť do života.
Musíme si v. priebehu dňa uvedomovať Máriinu blízkosť.
Kamkoľvek ideme, volať: Mária i - lebo vždy a všade sme
jej bojovníkmi a vždy a všade na nás číha jej protivník.
Ruženec, ktorý je mocnou zbraňou tých, čo sú jej
zasvätení, by mal byť naším dychom. V rodinách by ne
mala chýbať spoločná modlitba a čítanie Písma svätého.
Cieľom zasvätenia je pomôcť svetu dostať sa z biedy,
vymaniť sa z moci diabla a priviesť víťazstvo Boha.
^Prípravou na zasvätenie národa sú všetky za
svätenia - osobné, zasvätenie rodín, spoločen
stiev, zasvätenie farností.
Pri všetkých zasväteniach by sme mali
- jednak načrieť do problémov, ktoré trápia svet,
- zár ov eň nezabúdať na_náš národný motív, ktorým je SEDEMBOLBSTNÁ♦
Že jé náš národ už oddávna zviazaný so
Sedembolestnou Pannou Máriou, svojou Matičkou,
to nie je náhodou. Ani to nie je od ľudí.
Ako každý človek, tak aj každý národ má svoju
úlohu v Božom pláne, na ktorú je pripravovaný.
Panna Mária pripomína svojim synom, aby sa naučili
čítať v podivuhodnej knihe vlastného života. Tam nájdu,
ako všetko v ich živote bolo ňou vopred pripravované.
Takú knihu svojho života má iste i náš národ,
čo v nej čítame?
Náš národ, nikdy nebol slávny. Je malý a chudobný.
Je práve taký, akých si zvykne vyvoliť Boh.
Dejiny slovenského národa boli bolestné, iste tak
boli pripravované, aby nás tieto dejinné okolnosti pri
viedli k Sedembolestnej. Toto si musíme zachovávať
v srdci, tak ako si Mária zachovávala slová Simeonove.
Preto, keď sa zasvätíme Nepoškvrnenému Srdcu
Panny Márie, my, Slováci, by sme nikdy nemali za
budnúť, že to Srdce bolo aj Bolestné.
..."Zite
bolesti,
vykúpený
utrpenie

každý okamih v mojom Srdci v modlitbe. Pozrite sa na moje
moji najmilší synovia. V hodine, keď bol celý svet navždy
a očistený, prijal Otec božské utrpenie Syna" a moje ľudské
ako matky. Synovia, vaše utrpenie tiež očisťuje zem."

..'.'Skoro uvidíte triumf môjho Nepoškvrneného Srdca. Kvvôli tomu som si
vas vyvolila i povolala. Preto vám znova opakujem: Buďte stále viac
mojimi - v modlitbe, v oddanosti, v dôvere."
/7.10.75/
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