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V malom mestečku žila žena t’ažko, ba
kruto skúšaná osudom. Manžela stratila
pri banskom nešt’astí, dcéra podl’ahla nevyliečitel’nej chorobe a zostala sama so
synom. Lenže jediný potomok sa nešt’astnej matke vonkoncom nevydaril. Opíjal
sa, nepracoval, žil z matkinho dôchodku,
bol k nej hrubý, násilnícky. Starenka trpela, nikdy sa nikomu neponosovala, ticho
sa so svojimi žial’mi zdôverovala Pánu
Bohu a Panne Márii.
Jedného dňa syna – opilca prebodli
v krčmovej ruvačke, ktorú sám vyvolal.
Skrúšená matka sa hanbila íst’ na príslušný farský úrad. Syn bez prestania zlorečil, preklínal, rúhal sa všetkému svätému
a nadával svojej pobožnej matke. Tá zo
svojich skromných úspor obstarala občiansky pohreb. Nad otvoreným hrobom
stáli štyria pracovníci pohrebnej služby
a pät’ verných susediek. Ked’ zriadenci
spustili rakvu do hrobu, skormútená matka podišla k jame a takmer pošepky začala odriekat’ Otče náš i Zdravas. Pridala

30

1

Wystąpienie w dniu 03 lipca 2010 r. w Lewoczy.

ešte prosbu: „Pane, Ty spravodlivo rozsúdiš skutky môjho syna. Ukáž mu cestu kajúcnosti a večného spasenia…“. Možno to
nebolo liturgicky celkom presné, ale som
presvedčený, že náš Pán vyslyšal vrúcne
modlitby a prosbu milujúcej matky.
Susedky radili týranej starkej, nech
zájde na políciu alebo na sociálny odbor,
nech nehodného syna vydedí. Vždy od nej
počuli jedinú odpoved’: „Z celej rodiny
sme zostali iba dvaja, musíme držat’ pospolu v dobrom i v zlom. Niet domu bez
kríža a Všemohúci ho nadelil mne“.
Jednoduchá žena nad všetky svoje súženia, a nebolo ich málo, povýšila príklad
krest’anskej rodiny, ako ju poznáme z tradície Katolíckej cirkvi. Napriek nespočetným ubližovaniam a príkoriam svojho
syna milovala a čo bolo najpodstatnejšie,
mala naozaj pevnú vieru. Verila, že jej nehodný syn sa dočká milosrdenstva v nadhviezdnej ríši Pána života a smrti. Dôverovala sile svojej modlitby nad otvoreným
synovým hrobom. Bol to dojímavý obraz
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trpiacej, ale odpúšt’ajúcej matky prosiacej
za posmrtné obrátenie hriešnika. Tak ako
po minulé roky, nebudú ani na tomto levočskom odpuste chýbat’ vrúcne modlitby
matiek či manželiek za obrátenie svojich
synov, dcér a manželov na pravú vieru, za
ich návrat k Bohu. Modliace sa pútničky
vidia vo svojich prosbách posledné východisko, jedinú a stále novú nádej.
Pápež Ján Pavol II. vydal 2. februára –
na sviatok Obetovania Pána – roku 1994,
v šestnástom roku svojho pontifikátu
apoštolský list Gratissimam sane adresovaný rodinám celého sveta. Vysoko ocenil
mariánsku tradíciu, púte a hlbokú zbožnost’ i pevnú vieru veriacich
„Mária vstúpila ako prvá do tohto rozmeru a voviedla do neho aj svojho snúbenca Jozefa. Oni sa stali prvými vzormi
tej krásnej lásky, o ktorú Cirkev neprestáva prosit’ pre mládež, pre manželov a pre
rodiny. A kol’kí sa s horlivost’ou pripájajú
k podobnej modlitbe! Ako nemysliet’ na
množstvá pútnikov, starých i mladých,
ktorí prichádzajú do mariánskych svätýň
a upierajú pohl’ad na tvár Matky Božej,
na tvár členov Svätej rodiny, na ktorých
sa odráža celá krása lásky darovanej Bohom človekovi?“
Navzdory múdrym slovám jedného
z najobl’úbenejších pápežov sú l’udia nepoučitel’ní. Súčasné manželstvá, a tým
pádom aj rodiny prechádzajú takou krízou, akú povojnové dejiny nepamätajú.
Nezlyhávajú iba mladé manželstvá, ale
rozvádzajú sa aj l’udia v strednom či dokonca v staršom veku.
Známy slovenských psychológ PhDr.
Dušan Fabián považuje za najkrajšie a
najčistejšie priatel’stvo detí do desiatich
rokov veku. Ide o čistý vzt’ah, založený na
ozajstnej náklonnosti. Diet’a v tejto život-

nej etape hl’adá a spravidla nachádza v
druhom diet’ati ozajstného priatel’a.
Najviac problémov a iskriacich konfliktov prežijú podl’a Dr. Dušana Fabiána
manželia medzi štyridsiatkou a pät’desiatkou. Kardiológovia tiež o tomto vekovom rozhraní hovoria ako o „hurikánovom veku“, pretože väčšina infarktov
býva práve v tomto období smrtel’ných.
Žial’, platí to aj o súčasných manželstvách
generácie štyridsiatnikov…
Ked’ manželský pár prekročí pät’desiat
rokov veku, mal by sa vnútorne pripravovat’ na návrat k rýdzemu priatel’stvu, aké
obaja prežívali, ked’ boli malými det’mi.
Lenže nejeden manžel si práve vtedy povie: „Drel som celý život ako na galejach,
deti sú existenčne zaopatrené, mám právo
si užit’ tých niekol’ko rokov, čo mi zostáva. Mám právo na zmenu, na vyskúšanie
čohosi nového…“ Manželka tiež bilancuje: „Prežila som mladost’ a d’alšie roky pri
plienkach, pri hrncoch a čo z toho mám?“
V tej chvíli obaja partneri zrazu pocit’ujú prázdnotu. Každodenné naháňanie sa
za povinnost’ami, peniazmi, kariérou pominulo, deti vyleteli z rodinného hniezda,
vnúčatá prichádzajú občas a v dome vznikol prázdny časopriestor. Pokial’ ho nevyplnia duchovné hodnoty, viera, zbožnost’,
modlitba, pokora pred sviatost’ou manželstva, vyplní ho pokušenie pôžitkárstva a
hazardnej zmeny. Dlhoročné spolužitie sa
ocitá na pokraji krachu a v mnohých črtách
pripomína staroveký orientálny príbeh.
Bol raz jeden indický král’, ktorý mal
štyri manželky. Najviac miloval štvrtú
ženu. Obliekal ju do drahých šiat a staral
sa o ňu ako najlepšie vedel. Svoju tretiu
ženu tiež vel’mi l’úbil a vždy sa ňou chválil pred inými vladármi. Rád mal aj svoju druhú ženu. Mohol sa jej so všetkým
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zdôverit’, pretože vždy bola milá, pozorná, trpezlivá. Prvá král’ova žena verná,
mimoriadne múdra a významne prispela
k zvel’adeniu panovníkovho postavenia.
Manžel jej však nevenoval pozornost’,
pomaly na ňu zabúdal a vôbec si nevážil
ženine zásluhy na rozkvete ríše. Jedného
dňa král’ smrtel’ne ochorel. Premýšl’al o
svojom živote rozhodol sa, vyskúšat’ oddanost’ i vernost’ svojich manželiek. Každej z nich sa opýtal, či ho budú nasledovat’ do večnosti.
Štvrtá, najmilovanejšia manželka mu
odvrkla: „Nebud’ blázon, som ešte mladá,
mám celý život pred sebou“. Navlas rovnakej odpovede sa dočkal od tretej ženy.
Druhá manželka bola o niečo prívetivejšia, ale tiež nesplnila panovníkovu prosbu: „L’utujem“, povedala, „ale tentoraz ti
nemôžem pomôct’. Môžem t’a nanajvýš
dôstojne pochovat’, ale nič viac….“.
Král’ zbledol od vel’kej bolesti, ktorú
v ňom vyvolalo sklamanie. Odrazu začul
pokojný, lež odhodlaný hlas: „Ja t’a budem nasledovat’ všade, kamkol’vek pôjdeš“. Král’ z posledných síl zdvihol hlavu
a ledva spoznal svoju prvú ženu – v starých šatách a strhanú v tvári. Skrúšene ju
oslovil: „Mal som sa o teba viac starat’ a
chránit’ t’a, pretože ty jediná si mi dala
šancu“. Každý z nás akoby mal vo svojom
živote symbolické štyri manželky.
Štvrtá žena je naše telo, ktoré nás opustí, ked’ zomrieme, hoci sme sa oň tol’ko
starali a skrášl’ovali ho. Tretia žena je
všetko to, čo vlastníme, naše spoločenské
postavenie a materiálne hodnoty. Ked’ zomrieme, všetko zostane iným. Druhá žena
je naša rodina a naši priatelia. Nech boli s
nami akokol’vek dlho, môžu pre nás urobit’ len to, že nás odprevadia do hrobu.
Prvá žena je naša duša, ktorú sme roky
hriešne zanedbávali kvôli našej honbe za

slávou, kariérou, bohatstvom a mocou.
V tejto etape života si však neuvedomujeme, že jedine duša nám bude robit’ spoločnost’, kamkol’vek pôjdeme. Od našej starostlivosti o ňu závisí, či to bude odchod
do radosti, či do večného zatratenia.
Ján Pavol II. vo svojom apoštolskom liste Gratissimam sane povýšil práve kret’anskú rodinu na najvyšší piedestál v spoločenskej hierarchii:
„Treba skutočne vynakladat’ všetko
úsilie, aby rodina bola uznaná ako prvoradá spoločnost’, ktorá je v istom zmysle
zvrchovaná! Jej zvrchovanost’ je nevyhnutná pre dobro spoločnosti. Ved’ skutočne zvrchovaný a duchovne silný národ
vždy tvorili a tvoria silné rodiny, vedomé
si svojho povolania a svojho poslania v
dejinách. Rodina stojí v strede všetkých
týchto problémov a úloh: odsunút’ ju na
podradnú a druhoradú úlohu, vylúčit’ ju
z postavenia, ktoré jej v spoločnosti patrí,
znamená zapríčinit’ t’ažkú škodu pravému vzrastu celého spoločenského organizmu“.
Mottom tohtoročnej levočskej púte je
krest’anská rodina. Využime svoju prítomnost’ v našej mariánskej svätyni, aby
sme na tomto milostiplnom mieste získali
odhodlanost’ chránit’, zvel’ad’ovat’ a najmä duchovne rozvíjat’ krest’anské rodinné spoločenstvo.
Amen
STRESZCZENIE
Rodzina jest naważniejszą cząstką każdego społeczeństwa i jest gwearancją
jego rozwoju. Jest to pierwsza i podstawowa wspólnota, gdzie człowiek poznaje
siebie i uczy się człowieczeństwa. Z tego
jej przeznaczenia wypływają jej zadania.
Szczególna troska Kościoła o rodzinę dała
się zauważyć przede wszystkim w okre-
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sie pontyfikatu Jana Pawła II. „Rodzina
– stwierdza Jan Paweł II – jest wspólnotą
osób, najmniejszą komórką społeczną, a
jako taka jest instytucją podstawową dla
życia każdego społeczeństwa”. Stanowi
ona najbardziej pierwotny wyraz natury
społecznej człowieka, którego Bóg nie powołał do życia w samotności, ale stworzył
jako mężczyznę i niewiastę – parę stanowiącą pierwszą komunię osób. Wzorem
dla każdej rodziny jest Święta Rodzina,
w której ogromne znaczenie odgrywa
Maryja. Towarzyszy Ona każdej rodzinie
wspólnocie całej wspólnocie Kościoła.
Maryja i my jako Kościół, to rzeczywistość
faktyczna i w pełni zrozumiała.
SUMMARY
Family is the most important part of every
society and it is a guarantee of its devel-

opment. It is the first and basic community where a human being get to know
himself and learns humanity. From this
purpose flows its tasks. The Church special care of family could be noticed especially during the pontificate of John Paul
II. “ The family – says John Paul II - is a
community of people, the smallest social
unit, and as such is a fundamental institution for the life of every society”. It is the
most primitive expression of the social
nature of man, whom God has not called
to live alone, but created as male and female – pair being the first community of
persons. Model for each family is the Holy
Family, in which Mary plays a very important role. She accompanies every family
throughout the Church community. Mary
and we as a Church, is the reality of the
actual and fully understood.

Pielgrzymi podczas uroczystej Mszy świętej z okazji corocznego święta Matki Bożej w Lewoczy
4.07.2010r. (Słowacja)
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