ZASVÄTENIE ARCIDIECÉZY NSPM
OBIŠOVCE 1. OKTÓBRA 2017
Milí bratia v biskupskej službe – Marek a Alojz, drahí
spolubratia kňazi, diakoni, seminaristi, rehoľné sestry, milí
mariánski ctitelia a pútnici, drahí bratia a sestry v Kristovi!
Od začiatku roka sme sa pripravovali na túto chvíľu.
Najprv ste Panne Márii zasvätili svoje domáce farnosti.
Z dekanátov prichádzali púte tu do Obišoviec, aby sme sa tu
spoločne modlili počas fatimských sobôt. Zažili sme tu pekné
chvíle, slnko, vietor i vytrvalý dážď na júlovom stretnutí. No
najviac ma potešila vaša účasť, váš vklad a obeta, ktorú ste
neváhali priniesť spolu s vašimi kňazmi. A prichádzali ste
naozaj vo veľkých počtoch. Milujete našu nebeskú Matku,
obľúbili ste si modlitbu ruženca a je to na vás vidieť.
Modlili sme sa ruženec, tak ako nás o to žiadala Panna
Mária Fatimská. Modlili sme sa za naše rodiny, farnosti, za
hriešnikov, za kňazov a za oživenie viery v našej arcidiecéze
a vo svete. S radosťou môžem konštatovať, že jubilejný rok
zjavení Panny Márie vo Fatime nás nielen vnútorne formoval,
ale aj zmobilizoval, aby sme sa stretávali a okrem modlitby
vykonali aj veľa dobrého v našich farnostiach.
Panna Mária vo Fatime predpovedala krízu viery
v Európe. Tá trvá dodnes. Ako veľmi nám poškodil ateizmus,
blud šírený predovšetkým z Ruska po Veľkej októbrovej
revolúcii. Presne ako to fatimská Madona opísala trom malým
vizionárom. Sila červeného draka sa priamo dotkla aj tejto
obišovskej svätyne, keď sa na konci vojny v januári 1945
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ruskí vojaci vlámali do kostola, vyrabovali bohostánok a
vysypali Eucharistiu. Nič im nebolo sväté. Ružencová Matka
však neopustila toto miesto. Naopak, prorocké posolstvo
Fatimy sa tu nielen naplnilo, ale verím, že po zasvätení našej
arcidiecézy sa tu, na tomto mieste, raz dočkáme aj
prisľúbeného víťazstva Nepoškvrneného Srdca Panny Márie.
Pýtali sa ma viacerí: Prečo ste si zvolili práve Obišovce
na zasvätenie arcidiecézy? Odpovedal som, že toto miesto je
výnimočné. Je už skoro 250 rokov zasvätené Kráľovnej
ruženca. Až dvakrát bol na tomto kopci obraz Panny Márie
zničený neprajníkmi katolíckej viery a terajší, tretí obraz, sa
dokonca stal predmetom krádeže v roku 1993. No chvála
Bohu, našiel sa. Sám som bol ten obraz identifikovať v sídle
Krajskej polície v Košiciach. Azda 300-ročný obraz sme vtedy
počas odpustu slávnostne priniesli a vrátili na bočný oltár.
Mária si toto miesto chráni. Vždy si našla cestu naspäť na
toto návršie, aby tu mohla zostať pri svojich duchovných
deťoch. Tu vidíme, že to, čo sa jej raz zasvätí, ona si už
nenechá vytrhnúť z rúk. Preto chcem dnes odovzdať aj našu
arcidiecézu do jej rúk. Odo dnes to už nebude iba naša
Košická arcidiecéza, bude to už jej arcidiecéza. Ona ju
povedie po bezpečnej ceste za Kristom. Ona ju bude
sprevádzať k oživeniu viery, k novej jari a rozkvetu. Bude to
víťazstvo jej Nepoškvrneného Srdca.
Víťazstvo Máriinho Srdca je víťazstvom Najsvätejšej
Trojice. A mnohí teológovia a mystici hovoria, že tak, ako
Ježiš prišiel prvýkrát na svet cez Pannu Máriu, tak príde
znovu, cez jej víťazné Srdce. Toto je dôvod, prečo nás Mária
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prosí o úkon zasvätenia. Chce nás vo svojom Srdci uchrániť
od straty viery a chce, aby Ježiš zvíťazil v našich životoch. Pri
zasvätení jej priam do rúk odovzdávame kľúč od vlastnej
duše, aby ju ona vždy viac a viac otvárala Kristovi.
Práve v týchto časoch veľkej krízy viery, potrebujeme
toto zasvätenie. Ono nás otvorí pôsobeniu Ducha Svätého.
Pomôže nám rozlišovať dobro od zla, ktoré je dnes rafinované
a nenápadné. Mária nám vyprosí dobré rozhodnutia, pevné
rodiny a verných kňazov.
V posolstvách Fatimy sa spomína, že víťazstvo Máriinho
Srdca sa má vo veľkej miere uskutočniť za pomoci verných
kňazov. Je evidentné, že Mária si veľmi zamilovala kňazov.
Často pozýva k modlitbám za kňazov, lebo kňazi sú dôležitým
faktorom pri posväcovaní. Chcem vám v tejto súvislosti
ponúknuť krátky obsah listu, ktorý rehoľná sestra Lucia, jedna
z troch fatimských vizionárok, pár rokov pred smrťou
adresovala istému kňazovi. Citujem:
Drahý otče! Z Vášho listu som vycítila, že ste veľmi
znepokojený nad tým, akí sú dnes ľudia dezorientovaní. Máte
pravdu, keď sa sťažujete, že v súčasnosti sa veľké množstvo
ľudí necháva strhnúť a ovládať diabolskou vlnou, ktorá
zotročuje svet. Je tu toľko slepých, ktorí to nevidia a nechcú
vidieť! Najväčšiu chybu však robia v tom, že sa zriekli
a upustili od modlitby. Vzdialili sa od Boha a bez Boha nič nie
je možné, lebo Ježiš hovorí: „Bezo mňa nemôžete nič urobiť!“
Čo najviac odporúčam je, aby sa človek znovu priblížil
k svätostánku a začal sa pred ním modliť. Tam sa mu totiž
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dostáva svetla a duchovného pokrmu, aby mal silu darovať sa
iným. [...] Pokračujte, otče, v takejto ceste a uvidíte, že
v blízkosti svätostánku nájdete viac múdrosti, viac svetla,
milostí a viac čností – oveľa viac, ako by Vám mohla dať
kniha, štúdium či nejaká druhá osoba. Čas, ktorý strávite
v modlitbách, nikdy nepovažujte za stratený, a uvidíte, že Boh
Vás osvieti, dodá Vám síl. [...] Môže nám chýbať čas na
všetko, ale nikdy nie na modlitbu!
Odporúčajte aj všetkým Vašim spolubratom, aby to
vyskúšali, a potom mi poviete, či som sa mýlila, alebo nie. Som
si vedomá toho, čo je najväčším zlom súčasného sveta
a príčinou úpadku zasvätených duší. Vzďaľujeme sa od Boha
a bez neho sa potkýname a padáme. Diabol je prefíkaný a vie,
kde je naše slabé miesto, cez ktoré môže na nás zaútočiť. Ak sa
nebudeme mať na pozore a nevyzbrojíme sa silou získanou od
Boha, podľahneme mu. Podržať nás môže iba Božia sila.
Usilujme sa ísť dopredu pokojne a v neustálej dôvere voči
Bohu.
Drahí bratia a sestry! Tieto slová nepotrebujú komentár.
Ich pravdivosť si však musíme vždy nanovo pripomínať, aby
sme nezabudli, že naše zasvätenie nás vyzýva k pravidelnej
modlitbe a k ďalším obetám. Mária ich posunie ďalej, pre
Božie zámery na záchranu duší.
Milí mariánski ctitelia, vy ste svetlo našej arcidiecézy.
Spravidla ste to vy, ktorí sa najviac angažujete v živote našich
farností a spoločenstiev. Ste ochotní, spoľahliví a musím
pravdu povedať, že aj štedrí. Pomáhajte aj naďalej svojim
kňazom v jednote a porozumení. Nech vaše modlitby a skutky
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obety napomôžu k tomu, aby sa urýchlilo víťazstvo Máriinho
Srdca.
Nech sa tak naša a Máriina Košická arcidiecéza dostane
ešte bližšie k Ježišovi. Nech jej on daruje dobré rodiny,
verných kňazov, zasvätených, rehoľníkov a nové duchovné
povolania. Aby sme tak okrem chleba, mali vždy dostatok
duchovného pokrmu pre dušu – Božie slovo a Eucharistiu.
Panna Mária Fatimská, zachráň nás tým, že nás odovzdáš
Ježišovi, v ktorom nájde Pravdu, Život a Pokoj! AMEN
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