FATIMSKÁ SOBOTA
OBIŠOVCE 4. MÁJA 2019
Drahí bratia v kňazskej a diakonskej službe, milé rehoľné
sestry, seminaristi, drahí bratia a sestry v Kristovi –
zhromaždení tu, v Obišovciach, ale aj vy všetci, ktorí nás
sledujete cez vysielanie Televízie Lux!
Tak pekne opisuje Sväté Písmo výrok Panny Márie na
svadbe v Káne Galilejskej, keď Ježišovi povedala: „Nemajú
vína“. Tieto slová odhaľujú materinskú starostlivosť Panny
Márie o nás všetkých. Ona Ježišovi hovorí o našich biedach a
potrebách: „Nemajú vína“, nemajú Tvoju milosť v dušiach,
nemajú lásky v srdciach, nemajú potrebné zdravie a silu,
nemajú pokoj v rodinách ... a koľko iných a ďalších potrieb?!
O všetkých ona, naša Matka, hovorí svojmu Synovi. No
potom sa obracia aj k nám, ľuďom, jej pozemským deťom, a
hovorí: „Čokoľvek vám (môj syn Ježiš) povie, urobte!“ (Jn 2,
5).
Prečo Panne Márii tak záleží na ľuďoch? Prečo sa
unúvala rušiť svojho Syna na svadbe v Káne, a prečo sa aj
teraz v tomto našom čase unúva a hovorí k nám? Ona
prichádza a necháva sa vidieť i počuť vo svojich mariánskych
svätyniach, aby nám znovu pripomenula to, čo nám hovorí
Ježiš Kristus, náš Pán a Boh.
Panna Mária na svadbe v Káne ukázala svoj súcit
a skutočnú, ohromnú silu svojho príhovoru. Mária oroduje,
a jej Syn zachraňuje. Ona sa prihovorí, a jej Syn rieši
bezvýchodiskovú situáciu. Ježiš nenechá slová svojej Matky
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len tak – netvári sa, že ju nepočuje! Naopak, zachraňuje celú
situáciu.
Bratia a sestry, tak veľmi by sme potrebovali
zachraňovať a riešiť naše vlastné životné situácie! Máme na to
rôzne dôvody. Vy ste dnes prišli s prosbami za svojich
príbuzných, za chorých a hľadajúcich. Prišli ste prosiť za svoje
rodiny.
Myslím, že práve tu v Obišovciach, na mieste, ktoré si
Panna Mária už pred stáročiami vybrala, sa našim prosbám
dostane vypočutia v plnej miere. Kto prosí Ježiša cez Máriu,
rýchlo spozná, ako sa rodí zázrak!
Milí pútnici! V týchto dňoch a mesiacoch máme však
o jednu starosť viac. Vidíme, aké nepokojné časy prežívame
v Cirkvi. Ako nás znechucujú sexuálne škandály v Cirkvi
a s akým cynizmom nám ich médiá každý deň pripomínajú
a do detailov rozoberajú. Ako si máme v tom všetkom zachovať
vieru a vernosť Cirkvi?
Emeritný pápež Benedikt XVI. to nedávno vo svojom
liste vyjadril veľmi pravdivo: Kríza a hriechy nás chcú
presvedčiť, aby sme Cirkev považovali za niečo nevydarené,
čo musíme rozhodne vziať do vlastných rúk a sformovať
novým spôsobom. No takáto Cirkev vytvorená nami, nikdy
nemôže predstavovať žiadnu nádej. Ale koľkí z nás takto
uvažujú!? Pohoršujú sa, najradšej by zrušili celibát, zaviedli
by svätenie žien, kňazom by zrušili akýkoľvek príjem. Všetko
by urobili ináč!
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Aj my sa dáme tak ľahko znechutiť? Aj my by sme chceli
založiť čosi nové?
Všetka kritika dnešného sveta smeruje k tomu, aby sme
nadobudli dojem, že niet už spravodlivých kňazov,
spravodlivých ľudí, že v Cirkvi sú len zlí ľudia a samá burina
– špiniac takto aj Boha, ktorý je Pánom tejto vinice a sám vie
ako ju očistiť a oživiť.
Je dôležité postaviť sa týmto polopravdám a povedať celú
pravdu: Áno, hriech a zlo v Cirkvi existujú, ale aj dnes
existuje Cirkev, ktorá je svätá, a ktorá je nezničiteľná. To je
to, čo Panna Mária pripomínala už od zjavenia vo Fatime –
a mnohým sa to vtedy nepáčilo, že to povedala tak priamo.
Vykreslila blížiace sa katastrofy pre život Cirkvi. Tie, čo mali
prísť zvonku - v podobe režimov fašizmu a komunizmu - mali
byť iba predohrou apokalypsy, ktorá mala nastať vo vnútri
Cirkvi – zlyhania samotných biskupov, kňazov a odpadnutie
veľkej časti veriacich od viery.
V modlitbe zasvätenia si túto smutnú skutočnosť vždy
nanovo pripomíname, keď sa modlíme: že, znesvätenie vniklo
i do svätého Božieho chrámu a neušetrilo ani mnohých našich
kňazov – Toto sa kritikom fatimských pobožností pred 30-timi
rokmi aj u nás na Slovensku nepáčilo, označili to za príliš
pesimistické. A dnes si s pokorou musíme priznať, že to tak je.
Teraz musíme prijímať ostrú kritiku zvonku od neveriacich,
lebo sme si ju nechceli pripustiť zvnútra - ako záchrannú
výčitku od našej Nebeskej Matky. A ona k nám s takou láskou
a starostlivosťou hovorí!
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Matka Božia vo Fatime predpovedala tieto časy, nechceli
sme jej veriť. No ona nám to nevyčíta. Dokonca nám
prisľúbila, že nás nenechá samých, že bude pri nás aj v týchto
ťažkých chvíľach rozvracania Cirkvi, a že ak my vytrváme
s ňou, jej Nepoškvrnené Srdce nakoniec zvíťazí a prinesie pre
Cirkev novú jar. Preto je rozhodujúce – zostať s ňou v jej
Srdci – zostať s Pannou Máriou, byť pri nej a prosiť spolu
s ňou! Katolíci, buď budú mariánski, alebo nebudú žiadni!
Tento mariánsky rozmer nám často pripomína Svätý Otec
František.
Nedajme sa znechutiť, ani odradiť! Aj dnes je veľa
dobrých a obetavých kňazov, aj dnes možno nájsť kňazov
i laikov svätých a zbožných - a je ich väčšina! Cez takýchto
svedkov, či už živých, alebo umučených, Cirkev znovu ožije –
aj keby predtým ľahla popolom ako katedrála Notre-Dame v
Paríži.
Spolu s Nebeskou Matkou preto už teraz volajme
k Ježišovi: Nemáme dostatok povolaní! Chýbajú nám odvážni
a obetaví kňazi, chýbajú manželia, chýbajú rodičia, ktorí by
mali živý vzťah k Bohu a Cirkvi, Pane, pomôž! Chýba nám
nové víno tvojej milosti! Keď prednesieme spolu s Pannou
Máriou túto prosbu Božiemu Synovi, on ju vypočuje a dotkne
sa sŕdc mužov a žien na Slovensku i vo svete. On sám ich
osloví a pripúta k sebe.
A popritom pamätajme na to, že dnešná Cirkev je väčšmi
než kedykoľvek predtým Cirkvou mučeníkov a takto je
svedkom živého Boha. Máme pred očami nedávne teroristické
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útoky na Srí Lanke počas Veľkej noci. Prečo svet tak nenávidí
živú Cirkev?
Drahí bratia a sestry, budujme takúto živú Cirkev – našu
Cirkev, aj tú našu arcidiecézu, postavenú na svedectve troch
Košických mučeníkov, blahoslavenej Sáry a blahoslavenej
Anky Kolesárovej.
Prosím vás, pripojte aj vy modlitby na tento úmysel za
nové povolania a za obnovu Cirkvi. Verte, že Pán sa postará,
tak ako sa postaral na svadbe v Káne, a zjaví aj na nás svoju
Božskú moc.
Vytvorte užšiu jednotu so svojimi kňazmi vo farnostiach
a viac ich pozývajte k modlitbe. Modlite sa za svojich kňazov!
A pýtajte sa ich, čo prežívajú, čo cítia, čo potrebujú a ako im
môžete pomôcť... Prosme našu mocnú orodovníčku Pannu
Máriu Obišovskú, nech za nás aj v tejto veci oroduje. Verme,
že jej Syn urobí všetko, aby daroval našim rodinám viac lásky,
našim srdciam viac pokoja a našim dušiam nekonečnú radosť!
Nebojme sa, Ježiš Kristus je nad tým všetkým, a jeho Matka
Panna Mária pri nás! AMEN
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