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Boh začal.dielo spásy od Márie...
Ježiš s ňou prešil tridsať rokov života..'.
Aj Cirkev začala.vo večeřadle s Máriou...
Zasvätiť sa Márii, znamená
pochopiť znamenia dnešnej doby

Svet je chorý, potrebuje Matku.
Otec nám ju posiela - prichádza v Lurdoch, vo Fatime...
a jej pôsobenie je stále zrejmejšie...
.. .

Keď skúmame neduhy sveta a prídeme k ich
. -koreňom, zistime, že všetky sú dôsledkom
nedostatku tých vlastností, ktoré má. Mária.
.
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V nej jedinej našiel Boh to, čo očakával
od stvorenia a preto cez ňu začal záchranu
ostatných. Ju ustanovil Matkou svojho Syna
a všetkých svojich detí, .aby nie. len v nej,
ale vo všetkých našiel to, čo očakával.

Boh. postavil našu Matku dô boja -proti Hadovi.
Treba si uvedomiť aj tohoto jej protivníka,
ktorý je vrahom ľudí od počiatku.
. Ježiš ho nazval otcom lži. Sotva ho mohol
niekto lepšie poznať a charakterizovať.
Nečakajme teda, že uzrieme niekde jeho pravú tvár.
.

Že si ľudia dokonca myslia, že ho niet, že o ňom
hovoriť nie je moderné, aj to je jehovpráca* •
Zlodej sa cíti najistejšie, keď si o ňom myslia,
že ho niet. Za maskou rozprávkovej bytosti, skoro
sympatickej, je nadprirodzená, bytosť,' vysoko- inte
ligentná, duch zla, ktorý je vrahom ľuidí— odjpočiatku. Máme my proti nemu šancu?
vNaša Matka z moci Božej stojí proti nemu.
Ked budeme pozerať na ňu, rozpoznáme ho.
Keď sa primkneme k. nej,- budeme stáť proti nemu.

Diabol je anonymne prítomný vo všetkých štruktúrach.
Rozlišovanie duchov - to je t o .najťažšie...
Lož je najnebezpečnejšia, keď je v nej primiešanej
trochu pravdy. Otec lži to vie. Je prítomný za
falošnou maskou každej dobrej myšlienky, i každej čnosti...
... pokora ... chudoba ... poslušnosť ...
Každá čnosť má svoje falošné polohy - to sú najzradnejšie
osídla Satanove, keď mu už iné nevyšlo...
Záruka rozpoznať dobro a zlo - dať sa Márii.
Boh ustanovil jedinévnepriate.ľstvo v stvorení:
Nepriateľstvo medzi Ženou a Hadom.

Práca Sataríá'já vzay podkopať vlastnú identitu:
BUDETE AKO B O H ! - budete nie č o iné, než je dané.
Budete viac, keď budete niečo iné, než máte byť* ,
Kresťan bude nie čim viac, keď bude.nie čim iným.,, než.
len kresťanom, žijúcim Kristovo evanjelium...
•
Žena bude niečim viac, keď 'bude ako muž... .
Kňaz bude viac, keď bude niečim iným, než lenúKr i s tovým
kňazom...
- f
. Takto sa vlúdil Satan do Iršetkýeh- myšlienkových
prúdov. Vo svete i v Cirkvi sa ozývajú hlasy,
ktoré sú zdanlivo dobré a pravdivé.
Nutne potrebujeme Matku, lebo sme veľmi zraníteľní. Máme tendencie ísť z extrému do extrému'.
Ona nám pomôže nájsť pravú mieru vecí.
Mária je dokonalým modelom stvorenia.
Ona nám pomôže nájsť vlastnú identita.
Pozrime na Máriu:
Mária prežila s Ježišom celý jeho život. Mnohému
rozumela oveľa lepšie., ako galilejs.kí rybári.,
a napriek- tomu sa nesnažila byť jedným z apoštolov.
Ustúpila. Mlčala. Ostala sama sebou.
A stala sa,,kráľovnou apoštolov.
Zásada v Cirkvi: "Ženy nech mlčia" nie je diskrimi
náciou. Je tb výsada. Je to pomôcka, aby ľahšie
našli svoju vlastnú úlohu - svoju vlastnú identitu.
Lebo keď budú chcieť1plniť úlohu mužov a nie svbju
vlastnú-,- bude to chýbať. V tom je ich rovnocennos-ť,
emancipácia, že aj ony majú svoju vlastnú úlohu,
, ■; 1 .v -

V -začiatkoch Cirkvi ženy zohrali významnú'úlohu.
Tá bola vždy skrytá, ale nepostrádateľná,
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Matka Božia je prekrásnym-vzorom,
, :— naprostá- oddanosť. Bohu. Nehľadať svoju slávu,
-j .ale Božiu.

Niektoré hlasy sa domáhajú kňazského, svätenia žien.
Čo je to kňazstvo? - Kňazstvo je väzba, ktorou je celé
stvorenie viazané, na Boha. - Prinášanie obety Bohu.
Žena má pvoju špecifickú väzbu na Boha - dáva život,
a to. aj.život duchovný; čo opa vštepí do duše dieťaťa,
nik odtiaľ nevymaže. Niekto môže aj zavrhnúť matku, ale
spôsob jej pohľadu si zachová navždy.. V niektorých ob].astiach, keď vyhnali misionárov, sa po stáročia zachovala
živá viera bez inštitucionálneho kňazstva. Pôsobilo vnú
torné kňazstvo ženy. Aj nevydatá žena pi môže nájsť spô. sob túto materskú úlohu plniť. S materstvom súvisí obeta
a nič za to nechcieť - kňazstvo je prinášanie obety Bohu.

y

v

Namiesto inštitucionálneho, kňazstva, ktoré pri-‘
slúcha mužom-, má žena" niečo, čo -je -zas jej dané
a čo je rovnako potrebné:
t .Vv Zena nosí v sebe úlohu kultivovanosti srdca.
, .Obklopovať deti krásou v prostredí, to všetko kul
tivuje srdce a chráni pred zlom.

A nie len. krása veci^.ale každé Sisté gesto dáva
poznať krásu a dobro. -Knazstvo ženy pôsobí skryte,
ž.vnútra. Bez tohoto, sú be zmocné vvše tky teologie,.
je- bezmocné a^ inátitucionálhe 'knäzstvo mužov.
Nemôže byť v stvorení len jedna úloha plnená - len
vtedy bude harmónia,- keď budú plnené rovnako dobré
všetky, i tá najmenšia, úloha.
Bez pohľadu, na Máriu to ťažko dokážeme.
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' Kiež by sme -všetci pochopili Máriino:
„S ľ a , s 1 u ‘ž p' b .n. i c a
P á n o v a
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Tu je skrytý kľúč k nájdeniu svojej vlastnej identity každého z nás. -.Nepozerať sa po úlohe nie'j
koho* iného, ale prijať svoju vlastnú úlohu tak,
: ako Mária.
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Mária je dokonalým modelom styprenia.'
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Matka Božia nám pomôže odhaliť podvody otca lž.i
v zmýšľaní tohto sveta, ktorého spôsoby sme už často ,
vzali za svoje'aj my, kresťania* Ich nákaza preniká
už i d® Cirkvi.
Ako
tak sa
Nákaza
napi.dá

’
ú

sa znetvoril názor na emancipáciu ženy,
znetvor u je každá pôvodne dobrávmyšlienka.
napadá i názor na sviatostné knazstvo,
jeho identitu.

vSviatostné kňazstvo je to najvyššie, čo je
ľuďom dané. Podľa toho je aj terčom útokov Satana.
Jeho -úlohu nič plne nenahradí.
Snažiťŕ,sa o dobro a rozvoj, bojovať za mier,
má každý kresťan, každý človek. Každý však svojim
vlastným spôsobom. Ináč kňaz,, ináč politik, ináč
umelec... Kňaz môže nahradiť niekoho iného, ale
kňaza nenahradí nik...
Vojny a násilia sú.dôsledkom.^ rozpútania síl zla,
ktoré prevládli nad dobrom, lebo sa ľudia v prevahe
dali do moci ducha zla. Tieto sily nezadržia žiadne
protesty ani žiadne mierové konferencie:
Je to dielo diabolské.
Prirodzenými ľudskými-, silami proti nemu nič nezmôžeme.
Nadprirodzená sviatostná sila je jediná účinná
primeraná zbraň..- Jediný kňaz v spovednici, keď svia
tostnou silou rozhrešenia likviduje, zlej, rpbi -i proti
vojne viac, ako všetky mierové konferencie.
Všetky hlasy za mier majú význam len vtedy, keď sú
výzvou na likvidáciu zla v ľudských dusfiach. Inak sú
aj mierové konferencie len sebaklamom, iže pre mier
nie.čô robíme? Je to len ako zúfalý j a ? b e z b r a n n ý c h
proti, ťažkým-zbraniam Satana.- Žiadať, kňaza, aby iným,
než sviatostným spôsobom bojoval Ža mier, znamená od
zbrojiť ho a holými rukami ňo posielať proti tankom.
Matka Božia vo svojich zjaveniach varuje pred'hrozbou vojny ako dôsledku zla - a jediné, čo na jéj od
vrátenie doporučuje, je: Obrátiť sa a činiť pokánie.
Kňaz tu má svc ju 'něza-stučiteľmi úlohu.
.
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Preto Matka Božia osobitne volá k sebe kňazov svojho Syna,
ktorí sú vykonávateľmi jeho Božej moci na zemi, aby sa jej
zasvätili, a tvorili jej šík y tomto jej Bohom ustanovenom
bcji proti Hadovi, a jeho potomstvu. Lebo tot* je d<*ba, kedy 4
tento boj vrcholí. Je to doba veľkých skúšok, ktoré predp®-*
vedal Kristus pred svojím druhým prýchodem.

"Ak vám vtedy niekto povie: "Hľa, tu je Mesiáš,
hľa p tam je i" - neverte. Lebo povstanú falošní me
siáši a falošní proroci. A budú konať znamenia a
zázraky, aby zviedli, ak možnw, aj vyvolených.
Vy sa teda majte na pozore! Hľa, všetko som vám
predpovedal!"
/Mk 13,.21n/
•
i
Skutočne je dnes toľko Spoločenstiev, ktoré prejavujú
čulý život, že mnohí hovoria: Hľa, tu je Mesiáš, hľa, tam je!
Mnohí sa pýtajú: Kde vlastne je?
ť
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..."znamenia a zázraky" - mysleli sme-, že to budú •
zázraky vedy a techniky. Ale asi to budú skutočne^
také isté znamenia-a zázraky, aké robí aj Duch Svätý,
aby Satan získal nie len. neveriacich, ale aby/ oklamal
a 3 .ťý.ch, ktorí sú schopní veriť v nadprirodzené.
Už aj u nás s’a možno stretnúť s rozpakmi, že rniekte
z príbuzenstva sa dal:ná novú vieru a bolo ho počuť
hovoriť anglicky Či arabsky a nikdy sa to neučil.
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Je dnes veľký záujem o východnú mystiku,
charizmatické hnutia...
Je veľké nebezpečie v .záujme o tieto nové efekty.
;
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Mária nás vedie celkom iným spôsobom:
umenšenie, všedný život...

"... hoci Židia žiadajú znamenia a Gréci hľadajú
múdrosť, my im kážeme Krista ukrižovaného..."
/I Kor 1,22/
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je. jediná šanca, ktorú nebo dáva ľuäom v'tejto
ťažkej dobe.
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Al.e čo to znamená, zasvätiť sa Márii?
Predovšetkým to nie je-niečo sentimentálne, emocionálne.
.
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Emocionálny, citový- vzťah k. Márii dočasne po-

-.5 môže- vyriešiť osobné duchovné' problémy,
. ale nepomôže nám to žiť Cirkev.
Zasvätiť sa Márii.
to znamená žiť... p r e
B o ži.
p 1 á n .
Zasvätiť sa Márii,' tô'-ánamená žiť tak, ako ona- žila: Plniť'Božiu vôľu
Zasvätiť sa Márii, to je evanjelizácia života.

f

Zasvätiť sa Márii, to znamená prijať svoju úlohu J? Božom pláne.

R

Zasvätiť sa Márii, to znamená žiť Cirkev, jej nosné programy,
- nie len lokálnu, ale univerzálnu Cirkev.
Apoštolát - to je prvá línia Cirkvi.
Tféatci sú povolaní hlásať pravdu Kristevu.
laický apoštolát má kanonické zaradenie v pokonci
lové j Cirkvi.
Ekumenizmus - aby sme vedeli osloviť odlúčeného
brata tak, aby nám rozumel, musíme najprv sami
dosiahnuť zrelosť, nájsť svoju vlastnú identitu.
Vytvoriť kultúru života, šíriť krásu a dobro,
tomu rozumejú všetci., i neveriaci.'
Byť soľou, zeme a svetlom sveta.
Zasvätiť sa Márii,.znamená uskutočňovať program., ktorý Svatý Otec
predkladá a často opakuje hlavne mladým:
vytvoriť

n o v ú

civilizáciu, lásky.

Teológia sa dá zvládnuť, naštudovať,
ale žiť život, to je to najťažšie...
V tom pomôže Mária.
Pornoc Márie nespočíva len v tom, že na ňu
pozeráme ako na svoj vzor, ale — aj Mária. •
pozerá na nás „.,
VERÍM
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je článok viery, ktorú sme vyznali, keS sme. chceli
prijať-krst.
- •
Niekedy zabúdame, že celé nebo sa s nami môže
úplne slobodne stýka ť .
/-

Naša Nanebovzatá Matka nám naozaj môže pomôcť
, takým spôsobom, aký si my ani predstaviť nevieme#
To znamená aj oživiť život modlitby.

Zasvätiť sa Márii - znamená, obrátiť sa.
Zasvätiť sa Márii - znamená návrat k skutočným hodnotám života.
Zasvätiť sa Márii, znamená odovzdáť sa jej úplne, byť jej dieťaťom,
'"ako n.
ím-43-ol.ie.žiš .
Zasvätiť sa Márii znamená nasledovať Krista,

KEĎ

SA

MÍ

ZASVÄIIÍ

NAROĎ...

to,nemôže byť záležitosť formálna...
to musí byť proces úplnej obrody...
Samozrejme, že so" zasvätením nemožno čakať, až
sa toto všetko uskutoční, až po novú civilizáciu lásky.Zasvätiť sa možno v.tedy,' kaň si tento program berie
za svoj - či už jednotlivec, rodina, spoločenstvo,
farnosť, alebo dokonca národ. •

•

Majme dôveru. Duch Svätý sám bude podporovať toto
dielo, lebo je to Božia vôľa: Len z Božej vôle
mohla Matka^Božia vo Fatime žiadať, aby sme sa
všetci, zasvätili jej Nepoškvrnenému Srdcu.

Duch Svätý už zapaľuje plamienky túžby v mnohých
verných dušiach.. Mnohí jednotlivci.? i rodiny alebo
skupiny sa už zasvätili Panne Márii. V niektorých
farnostiach sa už veriaci spoločne modlia pred^alebo po bohoslužbách za to, aby sa ich farnosť zasvätila
Panne Márii.
Pre konkrétne potreby možno použiť ktoré koľvek
známe modlitby zasvätenia, aj modlitby staršieho
typu, napr. podľa'"Pravéj pobožnosti k Panne Márii"
od sv. Ľudovíta ’Grigniona - nevoľníctvo Panny Márie.
Moderný človek má pochybnosti o slove otrok, pod
danstvo, služobník, .. . ktoré sa v týchto modlitbách
vyskytujú.
Odmietať tieto slová neznamená ešte slobodu.
0 čo viac sú tieto slová odmietané, o to viac bývajú
ľudia skutočnými otrokmi a nevoľníkmi vecí, okolnos
tí, svojich slabosti.
Keby si uvedomili, že Bohu slúžiť znamená kraľovať!
Otroctvo, poddanstvo z lásky je nieôoviné...
v ľúbostnej poézii nikoho neprekvapí, ked z lásky
niekto chce byť otrokom milovanej osoby. Pomôckou môžu byť aj súkromné zjavenia omilos
tenému. kňazovi.vŠtefanovi Gobbimu? spísané v knihe;
"Panna Mária kňazom, svojim najmilším synom";
priniesli už hojné ovocie na cólom svete.
Treba však v prvom'rane.poznať evanjelium.
Súkromné zjavenie u ľudí,'- ktorí nepoznájú
evanjelium, je nebezpečné, že ho nesprávne pocho
pia. /V tomto konkrétne sa Matka Božia obracia ku
kňazom, teda tu je tento predpoklad splnený/.
Duch Svätý mocne podporil výzvu Matky Božej
1 tým, že dal Cirkvi pápeža, ktorý je jej celkom
oddaný. On. svojím životom vydáva to najlepšie
svedectvo o zasvätení sa Márii.
Kto cíti nedostatok vo svojom, vzťahu k Márii,
môže prosiť Boha Otca, aby mu pomohol zamilovať
si Máriu tak, ako si ju On zamiloval...
... môže prosiť Ježiša, abý mu dal svoje Srdce,
žeby miloval Jeho Matku tak, ako ju On miloval.
Ježiš hovorí: "Pozrite na poľné ľalie, ani Šalamún
vo všetkej svojej nádhere nebol tak zaodiaty, ako
jediná z nich." - A myslí na svojho Otca, ktorý
v stvoriteľskej múdrosti sa o všetko postaral.
Ale či to nie je spôsob pohľadu jeho Matky, ktorá
ho na krásu upazornovala, a s ktorou asi neraz takto
spolu pozerali a obdivovali krásu.stvorenia?

*■

Mária je skryte prítomná, v celom evanjeliu,
i v celom stvorení.
či byvnie v prvom rade kňaz - druhý Kristus mal'byť nou preniknutý a pozerať jej očami?

T/
». . Obetoval si mi Mariánske kňazské hnutie: Prijímam ho do svojho
srdca a žehnám ho...'
/±3.7»73/
... musia vedieť, že k tomu,, aby patrili k Hnutiu, nie je treba
nič vonkajšieho, žiadny právny akt: je však. nevyhnutné úplné vnú
torné zasvätenie seba samých, celkom, ponúknuť svoje kňazstvo môjmu
Nepoškvrnenému Srdcu...
- /29.7*73/
... Tak je to teraz s Mariánskym, kňazským hnutím: ako malého Ježiša
vytváram ho v tichosti a v skrytosti: je to doba jeho detstva a je
ho skrytého života. Teraz je treba toľko ticha, toľko pokory, toľko,
dôvery a toľko modlitby!
...
/p.6«7*73/
... Až príde čas, potom Hnutie vyjde navdenné svetlo, aby otvorene
bojovalo proti vojsku, ktoré si medzi kňazmi vytvára môj odveký ne
priateľ, diabol...
'
/16.7*73/
Takých chcem v Cirkvi kňazov môjho Hnutia: majú byť priateľmi,
tešiteľmi a obhájcami pápeža...
/3 0 .1 0 .73 /
... Ako veľmi je nutné, aby si sám sebe odumrel!... Ako veľmi ťa to
bolí, však? ... Syn môj, netráp sa príliš: milujem ťa, veľmi ťa
milujem! ...
/21.7.73/
... Pretože toto je pre vás hodina očisty, je to pre vás predovšet
kým hodina utrpenia...
/4.12.7&/
... Tohoto sa snáä bojíte? A čo keä pre túto hodinu Otec od večnos
ti každého z vás zvlášť povolal? A čo keá pre túto hodinu vaša
nebeská Matka oddávna vás vyvolila a vychovala?...
/4.12.76/

"Teraz je duša moja vyrušená, čo mám teda
povedať? - ’Qtče, zachráň ma pred tou hodinou*?
- Ale nie, lebo práve na-to som prišiel, pre tú
hodinu. - Otče, osláv svoje meno!”
/Jn 12,27/
september 1985

