
Tlačová správa k 25. marcu 2023
k občianskej iniciatíve veriacich Slovenska

z 25. marca 2022.

Výzva dedičov Sviečkovej manifestácie
– Bratislavského veľkého piatku

do vlastných radov veriacich,
ale i ku všetkým ľuďom dobrej vôle

na Slovensku:

– V TOMTO ROKU do budúceho výročia, teda do
dnes, nastúpiť na cestu hľadania a vyprosovania si
Božieho daru divotvornej viery.

Aby tak, ako sme sa postavili proti komunizmu a videli sme
jeho zázračný pád, sme sa vedeli postaviť aj proti každému zlu
tejto doby.

Je pred nami 25. marec 2023, cieľový čas „Výzvy dedičov
Bratislavského veľkého piatku“. Národ ju však neprijal, veď sa
ju ani nemal ako dozvedieť. Ani v Cirkvi nebola povšimnutá.
Zostalo len Máriino „malé stádo“. Zrejme to naša nebeská
Matka a Veliteľka tak chcela a aj s ním si vystačí.

A my, „malé stádo“ sme si tú divotvornú vieru vyprosili? –
Keby sme pochybovali, neverili by sme Ježišovi, ktorý povedal:
„Proste a dostanete.“ Teda áno.

To však zaväzuje: Ako ju správne používať a nie zneužívať.
Tomu nás učí sám Ježiš v evanjeliu. Keď mal začať svoje
verejné účinkovanie a konať divy na svedectvo, že prišiel od
Boha, diabol ho nahovára, ako by sa to jemu páčilo. A Ježiš
vie, že naopak: Nie aby premenil kamene na chleby a nasýtil
sa, ale na svedectvo ľuďom o moci Božej. Nie zhodiť sa
z chrámovej hradby a ohúriť ľud, aby ho oslavovali, ale v ti-
chosti, aby ho počúvali. Nie ovládnuť ich strachom z jeho moci,
ale službou a láskou ich získavať. A o to všetko sa Ježiš tak
dôsledne snažil.

A prišiel deň prvého zázraku v Káne. Dochádza víno. Mária
to zbadá skôr ako mnohí iní, chce pomôcť. No nebeží za pre-
dajcami, ale za Ježišom, ktorý víno nemá, teda žiada o zázrak.
Hoci to doteraz nerobil, ona vie, že sa dnes má stať, zrejme jej
to Ježiš povedal, že ide plniť svoju mesiášsku úlohu. Aj o jej
úlohe jej asi povedal, že ona je tá Žena, o ktorej Boh hovoril
v raji, ktorú ustanovil proti pekelnému hadovi.

Mária hovorí Ježišovi: „Nemajú vína! “ Ježiš jej odpovie: „Čo
je mňa a teba, Žena, do toho!“ – Teda: Čo je mňa, Mesiáša
a teba, Ženu, ktorú Boh postavil proti pekelnému hadovi, do
toho, že oni nemajú čo popíjať! My musíme na vec z inej stra-
ny pozerať, zo strany potrieb Božieho kráľovstva. Nie len po-
slúžiť, ale vydať svedectvo! – Povedal jej tým vlastne to, čo aj
nám všetkým: „Hľadajte najprv Božie kráľovstvo a ostatné vám
bude pridané.“ – Teda aj tu na svadbe: My sa starajme o to,

aby to bolo svedectvo o Bohu a to víno im bude k tomu prida-
né.

A preto jej povedal: „Ešte neprišla moja hodina! “ Keby pre-
menil vodu na víno priskoro, nik by si nevšimol, že sa udial
zázrak, len by popíjali – ako keby premenil kamene na chlieb.
Keby urobil zázrak prineskoro, že by sa už ľudia búrili a zrazu
by im víno dal, to akoby sa zhodil z chrámovej hradby. Tá
„správna hodina“ je dôležitá pre tichosť, s akou sa chýr o zá-
zraku šíril, aby Ježiša potom hľadali a išli počúvať jeho učenie.

Toto všetko platí aj teraz pre nás: „Hľadajte najprv Božie
kráľovstvo a ostatné vám bude pridané.“ A tiež: či už prišla
naša hodina. Toho 25. marca uvidíme, či nám bude ukázaná
príležitosť, že prišla naša hodina, že vyslyšanie by vyznelo
naozaj ako svedectvo o Bohu. Ak áno, s vierou poprosíme. Ak
nič také neuvidíme, budeme sa aj naďalej na tom mieste
a v ten deň modliť vo večeradle s Máriou, až kým spoznáme,
že prišla „naša hodina“. – Spomeňme si na sv. Moniku, ktorá
sa 18 rokov modlila za obrátenie svojho syna. Keby sa bol
obrátil po roku, nik by dnes nevedel o jej synovi. Ale že sa
musela 18 rokov modliť, tak vymodlila Cirkvi velikána viery,
svätého Augustína. – A my sa predsa modlíme za niečo veľmi
veľké pre svet...

V jednom sa však určite nepomýlime, o čo máme s vierou aj
teraz prosiť: O príchod Božieho kráľovstva. Ktovie, možno
práve to Boh potrebuje, aby niekto zo sveta o toto s divotvor-
nou vierou prosil, aby mohol svojmu protivníkovi povedať:
Vidíš, ich prarodičia si zvolili teba, ale ich potomkovia si
s vierou volia mňa. A ich prosba s vierou mňa zaväzuje.

Prosme teda s vierou, ktorú sme si vyprosili, o príchod Bo-
žieho kráľovstva, ako nás to naučil náš Pán, Ježiš Kristus:

„Otče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa me-
no tvoje, príď kráľovstvo tvoje, buď vôľa tvoja, ako
v nebi, tak i na zemi!“

Sláva Otcu, i Synu, i Duchu Svätému! Ako bolo na
počiatku, tak nech je i teraz, i vždycky, i na veky vekov!
Amen.


