Šesť návštev Matky z neba

ŠTVRTÉ ZJAVENIE – 13. august 1917

„Modlite sa, veľa sa modlite a prinášajte obety za hriešnikov, lebo
mnoho duší prichádza do pekla, keďže sa za nich nikto neobetuje a
nemodlí.“

Hoci deti 13. augusta násilne zadržali,
Panna Mária sa nečakane zjavila
pastierikom na inom mieste v
nasledujúcu nedeľu 19. augusta. Sestra
Lucia o tom píše:
Keď sme s Františkom a jeho bratom
Jánom hnali ovce na miesto, zvané
Valinhos, mali sme pocit, že sa blíži a
obostiera nás niečo nadprirodzené, tušili
sme, že sa nám zjaví Panna Mária a
mrzelo nás, že ju Hyacinta neuvidí.
Prosila som preto Jána, aby išiel pre ňu.
Keďže nechcel ísť, dala som mu dvadsať
halierov a potom už bežal. Medzitým
sme s Františkom zbadali obraz svetla,
ktorý sme nazývali blesk, a hneď ako
prišla Hyacinta, sme zbadali nad dubom
Pannu Máriu.
„Čo si odo mňa prajete?“
„Chcem, aby ste prišli trinásteho na
Cova da Iria a aby ste sa ďalej verne
modlili ruženec. V posledný mesiac
potom urobím zázrak, aby všetci
uverili.“
„Čo máme robiť s peniazmi, ktoré ľudia
na Cova da Iria nechávajú?“
„Dajte urobiť dve nosidlá /na akých sa
nosia sochy/. Jedny ponesieš ty s
Hyacintou a s dvomi dievčatami
oblečenými do bieleho, druhé František
s tromi chlapcami. Peniaze budú použité
na slávnosť Ružencovej Panny Márie. Za
ostatné peniaze nech sa postaví
kaplnka.“
„Prosím vás, aby ste uzdravili
niektorých chorých.“
„Áno, počas roka niektorých uzdravím.“
Potom zosmutnela:
„Modlite sa, veľa sa modlite a prinášajte

obety za hriešnikov, lebo mnoho
duší prichádza do pekla, keďže sa
za nich nikto neobetuje a nemodlí.“
A zase sa vzniesla ako obvykle
smerom k východu.

HYMNUS
Večný Pán sveta, v ruke máš
dni, noci, tvorstva osudy,
večnosť na drobné premieňaš,
a tak nás chrániš od nudy.
Z hlbokej noci ozve sa
ohlasovateľ úsvitu,
chodcom znak dáva na cestu
a zore volá z úkrytu.
Na ten spev vstáva zornička
svet oslobodiť od mrakov,
z potuliek pred ňou uteká
záškodná čeľaď tulákov.
Na ten spev plavčík oživne,
more zatíchne sťa v tôni;
aj Skala Cirkvi na ten spev
ľútostné slzy vyroní.
Ježišu, vždy, keď klesáme,
nech nás tvoj pohľad uzdraví;
len pozrieš: pád sa zastaví
a vinu slza odplaví.
Svieť v našich zmysloch, večný jas,
od umu odvráť temravy
a zo srdca nám vytrysknú
pre teba prvé pozdravy.
Buď sláva Bohu Otcovi
i tebe, Kráľ náš, Ježišu;
aj Duchu, čo z vás vychádza,
vzdávame chválu najvyššiu. Amen.
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31. Nedeľa v cezročnom období

Pane, zachovaj moju dušu v tvojom pokoji
„Tak sme vás milovali“
/1 Sol 2,7/.

Nie je zvláštne, ako ľahko si začneme
myslieť, že našou úlohou je učiť, súdiť
alebo viesť druhých ľudí? Vidíme to
všade – v práci, vo farnosti, v školách,
dokonca aj doma. Problém spočíva v
tom, že ľudia vo svojej horlivosti,
vlastne my vo svojej horlivosti ľahko
zabúdame robiť to najdôležitejšie:
milovať.
V dnešnom druhom čítaní si svätý
Pavol spomína na to, ako oddane on a
jeho spoločníci „kŕmili“ veriacich v
Solúne. On, Silván a Timotej im chceli
zvestovať evanjelium. Hovorili o
Ježišovom vzkriesení a o novom živote,
ktorý im on vydobyl. Hovorili o moci
Ducha Svätého, ktorá môže zmeniť ich
život. Hovorili o vábení hriechu a o
potrebe zostať stále bdelý a ostražitý.
Keď Pavol hovoril o týchto pravdách
viery, vždy starostlivo dbal o to, aby ich
vysvetľoval z pohľadu lásky. Jednak tej
Božej voči Solúnčanom, ale aj tej
vzájomnej, ku ktorej sú povolaní. Pre
Pavla bolo toto najdôležitejšie. Láska
bola tmelom, ktorý všetko držal
pokope. „Bratia, boli sme medzi vami
malí,“ hovorí im a dodáva, že sa k nim
správali, „ako keď matka kŕmi a láska
svoje deti“ /1 Sol 2,7/.

Aký nežný obraz!
V kapitole, ktorú mnohí nazývajú
najkrajšou kapitolou Písma, píše Pavol
veriacim do Korintu o kľúčovom mieste
lásky v duchovnom živote /1 Kor 13/.
Píše, že vlastnenie duchovných darov,
veľkej viery alebo hlbokých vedomostí
nie je nič v porovnaní s láskou. A tak
pri čomkoľvek, čo budeš dnes robiť,
uisti sa, že to robíš z lásky. Popros
Ducha Svätého, aby ti hlbšie a
dôvernejšie ukázal, ako veľmi ťa Boh
miluje, aby si ho mohol aj ty vrúcnejšie
milovať. Popros ho, aby ti dnes
pomohol podeliť sa o túto lásku aspoň s
jedným človekom. Nemusí ísť o žiadne
veľké gesto, len nech je úprimné. Vtedy
ho Boh prijme.

„Ďakujem ti, Pane, za dar
lásky. Pomôž mi milovať ľudí
tak oddane, ako ty miluješ
mňa.“

