Šesť návštev Matky z neba

ŠIESTE ZJAVENIE – 13. október 1917
„Chcem ti povedať, aby tu postavili kaplnku k mojej úcte. Som Panna
Mária, Kráľovná ruženca. Naďalej sa denne modlite ruženec. Vojna sa
chýli ku koncu a vojaci sa skoro vrátia domov. Nech už ľudia neurážajú
Boha, bol už toľko urážaný.“
Z domu sme vyšli zavčasu, lebo sme
počítali, že sa cestou zase zdržíme.
Ľudia prišli v zástupoch. Lialo ako z
krhly. Moja mamička sa obávala, že
toto bude posledný deň môjho
života. Trápila ju neistota, čo sa so
mnou stane a chcela ma sprevádzať.
Cestou sa opakovali scény ako
minulý mesiac, ale ešte početnejšie a
dojemnejšie. Ani blato na cestách
nebránilo ľuďom, aby si pokorne a
prosebne kľakali. Keď sme prišli na
Cova da Iria k dubu, vyzvala som z
nejakého vnútorného vnuknutia
ľudí, aby zavreli dáždniky a modlili
sa s nami ruženec. Zakrátko nato
sme zbadali veľa svetla a potom
Pannu Máriu nad dubom.
„Čo si odo mňa prajete?“
„Chcem ti povedať, aby tu postavili
kaplnku k mojej úcte, som Panna
Mária, kráľovná ruženca. Naďalej sa
denne modlite ruženec. Vojna sa
chýli ku koncu a vojaci sa skoro
vrátia domov.“
„Chcela by som vás poprosiť o veľa
vecí: aby ste uzdravili chorých a
obrátili hriešnikov, atď.“
„Niektorých áno, iných nie. Musia
sa polepšiť a prosiť za odpustenie
svojich hriechov.“
A so smutným výrazom:
„Nech už neurážajú Boha, bol už
toľko urážaný.“
Potom roztvorila ruky a nechala ich
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33. Nedeľa v cezročnom období

Blažení sú všetci, čo sa boja Pána

„Keď budú hovoriť: Je pokoj
a istota, vtedy znenazdania
príde na nich záhuba“ /1 Sol 5, 3/.

zažiariť odrazom slnka, a zatiaľ čo
sa vznášala hore, premietalo sa jej
svetlo do slnka. Preto som, dôstojný
pán biskup, zvolala, aby sa ľudia
dívali do slnka. Nemala som v
úmysle upozorňovať na slnko,
pretože som si ani jeho prítomnosť
neuvedomovala. Urobila som to iba
vedená vnútorným vnuknutím.
Keď Panna Mária zmizla v
nedozernej
diaľave
oblohy,
spozorovali sme vedľa slnka sv.
Jozefa s Ježiškom a Pannou Máriou
oblečenou do bieleho rúcha s
blankytne modrým plášťom. Zdalo
sa, akoby sv. Jozef s Ježiškom
žehnali svet znamením kríža. Keď
krátko nato zjavenie zmizlo,
zbadala som nášho Pána a našu
milú Paniu: mala som dojem, že je
to Panna Mária Bolestná. Zdalo sa,
že Kristus Pán žehná svet podobne
ako sv. Jozef. Tieto zjavenia zmizli a
zdalo sa mi, že vidím opäť Pannu
Máriu, podobnú Panne Márii z
vrchu Karmel.

Dnešné čítania nám môžu pripomínať
motto skautov: „Buď pripravený.“
Buď vždy pripravený, lebo nikdy
nevieš, čo ti príde do cesty. Buď vždy
pripravený tak, aby ťa nejaká situácia
priveľmi nezaskočila. Buď iniciatívny a
nebuď nikdy lenivý, ale buď vždy
pripravený na dobrý skutok, ktorý
môžeš urobiť.
V dnešnom prvom čítaní svätý Pavol
hovorí, že na tomto svete nikdy
nebude dokonalý pokoj a istota. Budú
zúriť vojny. Budú spory v rodinách a
medzi priateľmi. Chudoba, choroby a
utrpenie pretrvajú až do konca čias. To
však znamená, že budeme mať
neustále príležitosť pomáhať druhým!
Dnešné evanjelium tiež hovorí, že
máme byť pripravení postarať sa o
ľudí vôkol nás. Keď počúvame
podobenstvo o talentoch, väčšinou
zameriavame svoju pozornosť na
rozvíjanie našich schopností. No teraz
sa posuňme trochu inam a zamerajme
sa na poslanie, ktoré máme tu a teraz.
Ježiš nás žiada, aby sme spolu s ním tu
na zemi budovali jeho kráľovstvo.

Žiada nás, aby sme všetko, čo nám
dal, použili na konanie dobra, a to
nielen pre seba a svoje rodiny. Svet tak
veľmi potrebuje pokoj a istotu. A to,
čím prispievame my – modlitby
príhovoru, skutky milosrdenstva,
štedrosti a lásky - môže veľa zmeniť.
Ak si za svojho partnera zvolíme
Pána, potom uvidíme, aké veľké
výnosy budú prinášať naše investície.
Nebolo by úžasné, keby Ježiš pri
svojom druhom príchode mohol
každému z nás povedať: „Správne,
dobrý a verný sluha“ /Mt 25, 21/?
Nebolo by skvelé, keby nám Ježiš
povedal, že môžeme ísť s ním a mať
účasť na jeho radosti?
Môžeme urobiť pre Boha veľké veci. S
pomocou svojich talentov môžeme o
trochu zlepšiť tento svet. A tak sa dnes
modlime za všetkých tých, ktorí vo
svete trpia. Modlime sa za ukončenie
vojen a chudoby. Pripojme sa k
Ježišovi a prinášajme všetkým pokoj a
istotu.

„Pane, prosím, vezmi si to
málo, čo mám, a rozmnož to pre
dobro svojho ľudu.“

