Martinova matka sa stala tiež
kresťankou. Otec neopustil pohanské
zvyky až do smrti. Martin sa stal
neúnavným bojovníkom proti bludu
ariánov. Tí ho však za to vyhnali z
mesta. Chcel ísť za Hilárom, no toho
tiež stihol podobný osud. A tak sa
nakoniec ocitol až na malom ostrove
Galinaria oproti Janovu, kde osamote
žil. Začiatkom roka 360 sa Hilár vrátil
z vyhnanstva, Martin sa rozhodol ísť
za ním. Hilár ho chcel vysvätiť za
kňaza, no Martin sa necítil hodný.
Usadil sa radšej v meste Piktavium v
Galii, kde žil v prvom galskom
kláštore spolu s niekoľkými mužmi.
V roku 371 sa uprázdnil biskupský
stolec v meste Tours. Ľudia si žiadali,
aby bol biskupom práve Martin. On
samozrejme nechcel. No násilím ho
vyviedli z jeho úkrytu, ktorý mal
medzi husami, ktoré ho svojím
gagotom prezradili. Kvôli tomu sa
niekedy vyobrazuje s husou. 4. júla
371 bol vysvätený za biskupa. Za
svoje sídlo si zvolil miesto asi dva
kilometre od mesta Tours pri rieke
Loire, kde vystaval drevený kláštor.
Žil tam aj s asi osemdesiatimi
učeníkmi. Nič nevlastnili, žili veľmi
skromne. Martin zriedka opúšťal
samotu, ale vedel rázne zakročiť, keď
bolo treba. Keď dal cisárov brat
Valens upáliť osemdesiat katolíckych
kňazov, Martin sa vybral za cisárom
Valentiniánom, aby ho napomenul.
Valentinián si ho potom často volal
ako poradcu na svoj dvor. Martin mal
veľa zásluh aj na obrátení mnohých
pohanov, ktorých bolo v okolí Tours
veľmi veľa. Po zvyšok svojho života
zostal skromným, poníženým, spával
na holej zemi. Zomrel 8.novembra
397. Jeho telo pochovali 11.novembra
na cintoríne za mestom Tours. Na
tom mieste teraz stojí veľký chrám,
ktorý je mu zasvätený.

Šesť návštev Matky z neba
PIATE ZJAVENIE – 13. september 1917

Keď sa priblížila hodina zjavenia,
musela som sa s Hyacintou a
Františkom pretlačiť veľkým zástupom
ľudí, ktorí nás len ťažko nechávali
prejsť. Cesty boli plné ľudí. Všetci nás
chceli vidieť a chceli s nami hovoriť.
Boli bezohľadní. Veľa ľudí i vznešené
dámy a páni sa tlačili v zástupe okolo
nás, padali pred nami na kolená a
prosili nás, aby sme predložili Panne
Márii ich záležitosti. Iní, ktorým sa
nepodarilo dostať sa až k nám, volali
zďaleka: „Pre lásku Božiu, proste Pannu
Máriu, aby uzdravila môjho chorého
syna!“ Zase iný volal: „Nech uzdraví
moje slepé dieťa!“ A opäť iný. „Moje
dieťa je hluché!“ „Nech sa mi vráti
domov manžel, syn z vojny!“ „Nech
obráti jedného hriešnika!“ „Nech ma
uzdraví z tuberkulózy!“ atď., atď.
Bolo tam vidieť všetky druhy ľudského
utrpenia, niektorí volali zo stromov a
múra, kam vyliezli, aby nás videli.
Jedným sme to sľúbili, iným sme
podávali ruky, aby sme im pomohli
vstať zo zaprášenej cesty, a tak sme sa
pomaly dostávali dopredu za pomoci
niekoľkých mužov, ktorí nám razili v
zástupe cestu. Konečne sme sa dostali
do Cova da Iria k dubu a začali sme sa
modliť s ľuďmi ruženec. Krátko nato
sme zbadali odraz svetla a Pannu Máriu
v korune duba.
„Modlite sa ďalej ruženec, aby ste
vyprosili koniec vojny. Boh je s vašimi
obetami spokojný, ale nechce, aby ste
spali s povrazom obviazaným okolo
tela. Noste ho iba vo dne.“ „Ľudia
chceli, aby som vás poprosila o mnoho
vecí: o uzdravenie niektorých chorých a
jedného hluchonemého.“ „Áno, niekoho
uzdravím, niekoho nie. V októbri
urobím zázrak, aby všetci uverili.“
Začala sa vznášať a zmizla ako obvykle.
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32. Nedeľa v cezročnom období

Za tebou prahne moja duša, Pane, Bože môj

„Tie čo boli pripravené, vošli
s ním na svadbu“ /Mt 25,10/.

Dnešné podobenstvo o desiatich
pannách nás vyzýva k bdelosti a
ostražitosti. Máme byť pripravení, keď
znova príde Ježiš. Pán nám chce týmto
podobenstvom jasne povedať, že príde
čas, keď bude každý človek buď
prijatý do neba, alebo ponechaný pred
zatvorenými dverami. A chce nás
varovať, aby sa nikomu z nás nestalo
to druhé.
Ale čo to zháňanie oleja? Akoby olej
určoval to, či sme pripravení stretnúť
Ježiša. Tým olejom môžeme nazvať
našu vieru, Ducha Svätého alebo Božiu
milosť. Nech je to už čokoľvek, vidíme,
že to nie je niečo, čo by sa dalo požičať
od priateľa. My sami si musíme
zaobstarať vlastné zásoby. Hoci toto
podobenstvo môže znieť hrozivo,
napĺňa nás tiež nádejou. Hovorí totiž o
tom, že Ježiš, Ženích, prijme každého,
pokiaľ dáva pozor, bdie a má zásoby
oleja spásy.
Zostať bdelý a ostražitý. Mať lampy
zažaté. Uchovať si dostatočnú zásobu
oleja. Všetky tieto veci predstavujú to
isté: Ježiš chce, aby sme všetci mali
živú vieru. Ako sa to dá? Nechajme sa

poučiť svätým Pavlom, ktorý sľúbil:
„Ak svojimi ústami vyznávaš: Ježiš je
Pán!“ a vo svojom srdci uveríš, že
Boh ho vzkriesil z mŕtvych, budeš
spasený“ /Rim 10,9/. Najlepšiu
príležitosť prekontrolovať svoju vieru
máme pri modlitbe Vyznania viery
počas každej nedeľnej svätej omše.
No môžeme to urobiť aj kedykoľvek
počas osobnej modlitby. Môžeme si
byť istí, že vždy, keď vyznávame
svoju vieru, vyludzujeme Bohu na
tvári úsmev. Aj keď je naša viera
nedokonalá alebo neúplná, Pán sa aj
tak usmieva a my môžeme začuť
slová anjelov: „Ženích prichádza,
vyjdite mu v ústrety!“ /Mt 25,6/.
Ohlasujme teda dnes svoju vieru.
Naplňme svoje nádoby ohlasovaním
našej viery v Ježiša, nášho Spasiteľa.

„Pane Ježišu, verím v teba.“

