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Hodruša Hámre, 18.8.2019
Púť na Kerlingu

Slávnosť nanebovzatia Panny Márie
Drahí bratia a sestry!
V živote sú určité pevné veci, ktoré
nemožno meniť. Na ktorých možno
stavať. Ako dom si nemôžeme
postaviť na holej zemi, na piesku, ale
na pevných základoch, doslova na
skale. Podobne je to aj v každej
oblasti života, ekonomike, politike,
kultúre, športe, atď. ….Tak je to aj v
oblasti viery. Našu vieru musíme
postaviť na základoch apoštolov, teda
na učení, ktoré odovzdal Kristus
apoštolom. Kristus to potvrdzuje
Petrovi: „Ty si Peter a na tejto skale
postavím svoju cirkev a brány pekelné
ju nepremôžu.“ Teda Petrovi a
ostatným apoštolom bola zverená náuka života. Oni ako aj ich nástupcovia majú za úlohu toto
Kristovo evanjelium ochrániť pred bludmi a pochybnosťami ako aj vysvetľovať jeho význam pre
každú dobu.
Preto svätá Cirkev z času na čas vyhlasuje niektoré pravdy ako dogmy teda články viery ktoré sú
viazané poslušnosťou viery. V poslednom období teda 1. novembra 1950 bola vyhlásená dogma,
že Panna Mária bola s telom a dušou vzatá do nebeskej slávy. A práve dôležitosť tejto pravdy o
Panne Márii je spojená aj so slávením dnešnej liturgie.
Aj náš náboženský život by mal byť postavený na pevných základoch a aby správne fungoval je
dôležité, aby sa kresťan držal určitých pevných bodov a to ako právd viery, tak i zásad života. Ak
sa ich nedrží, tak prakticky tento jeho život nie je pravý, ani správny. Je iba nejakou nálepkou, či
imitáciou. Medzi pevné základy našej viery patrí aj viera vo večný život a vzkriesenie nášho tela. A
tu má Panna Mária nezastupiteľné miesto v našom živote. Toto všetko nám pripomína dnešná
slávnosť nanebovzatia Panny Márie. Veľmi presne to vyjadruje svätý Pavol v dnešnom druhom
čítaní: „….ako všetci umierajú v Adamovi, tak zasa všetci ožijú v Kristovi. Ale každý v poradí, aké
mu patrí: prvotinou je Kristus, potom pri jeho príchode tí, čo patria Kristovi….“
Kristus, ako prvotina vzkriesenia nás vovádza za hranice tohto pozemského života a svojím
vzkrieseným telom ukazuje perspektívu nášho vzkriesenia.
Panna Mária je potvrdením tohto prísľubu. Ona celým svojím životom patrila Kristovi ako nik iný.
Preto ju cirkev nazýva „celá svätá.“ Preto si aj zaslúžila, aby Jej telo, podobne ako Kristovo telo,
nepodľahlo porušeniu. Ale aj preto, lebo toto Jej telo nosilo Božieho Syna vo svojom tele a stala
sa Bohorodičkou.
Pán Ježiš nám týmto všetkým daroval svoju Matku tiež za matku a Kráľovnú, aby nám pomáhala
teraz z neba dozrieť do viery vo večný život a na tento život sa pripraviť.
Panna Mária má tak veľmi dôležité miesto v našom živote. Ona - z nás ľudí - má skúsenosť s
Ježišom, skúsenosť čistoty, vernosti, a hlavne skúsenosť neba a večného života.
Mária je živá bytosť, ktorá nás vníma a ktorá nám bude vnukať tie správne postoje života ako i
pomáhať ísť správnou cestou života. A tou cestou je Kristus, ako nám to povedal: „….nik nepríde
k Otcovi, iba cezo Mňa. Ja som cesta pravda život.“
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Práve aj toto miesto je miestom či znamením Jej pôsobenia v ťažkých časoch ako je každoročne
počas tejto púte. Ona zhromažďuje svoje deti a povzbudzuje všetkých k viere v Ježiša Krista.
Pripomína večný život a trvalé bydlisko v nebi. Ona nám ponúka tú najlepšiu cestu života, ponúka
svoju ochranu a pomoc. Počúvnime Jej hlas v našom srdci a zverme sa Jej do rúk.
Pozrime ako dopadol človek, ktorý si Ju uctieval a ktorý sa nechal viesť Máriinou nábožnosťou a
láskou. Bol to sv. Maximilián Mária Kolbe, poľský kňaz, ktorý vyvinul maximálne úsilie počúvnuť
Jej vnuknutia. Panna Mária ho viedla cestou zodpovednosti, nábožnosti a lásky natoľko, že
dokázal s Jej pomocou a na Jej príhovor vybudovať doslova mesto, v ktorom bývali a pracovali
pre šírenie večného života a lásky k Bohu - viac ako 800 bratov.
Vydával časopis Nepoškvrnenej, ktorý sa prekladal do mnohých rečí, dokonca aj po japonsky.
Pre túto prácu mal najmodernejšie tlačiarenské stroje. Dokonca pre šírenie Božieho kráľovstva
plánoval letisko….
Takže s pomocou Panny Márie dokázal maximum pre dobro všetkých. Ale hlavne s Jej pomocou
sa mu podarilo dozrieť vo viere vo večný života a v láske k bratom. Poznáme jeho životný príklad
z koncentračného tábora, kedy sa ochotne obetoval za jedného spoluväzňa, keď sa dal na miesto
neho vymeniť a on šiel do bunkra hladu….Ešte aj tam všetkých desiatich väzňov odsúdených na
smrť vyhladovaním povzbudzoval k večnému životu a k modlitbe. Až napokon on bol posledný
ktorému pre uprázdnenie miesta vpichli smrteľnú injekciu.
Bratia a sestry!
Vy všetci, ktorí ste tu, ste milovaní Bohom. Boh i vám ponúka tú najbezpečnejšiu a najschodnejšiu
cestu do večnosti s Pannou Máriou. Aby vám pomohla naučiť veriť vo večný život, v Ježiša Krista,
kráčať po ceste čistoty a poslušnosti a dosiahnuť dokonalosť v láske. Lebo v tejto láske k Bohu a
k ľuďom je podstata náboženstva a nádeje vo večný život.
Poprosme dnes o túto milosť a modlime sa aby sa všetci do tohto neba dostali. Amen!

