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•

Antonio Gaudí

milosrdný Boží architekt a jeden z najslávnejších architektov
Španielska, sa preslávil najmä chrámom Sagrada Familia v Barcelone.
Mal to byť chrám postavený ako vynáhrada za hriechy vtedajšej doby.
Gaudí si túto ideu zobral k srdcu, vzdal sa pohodlného života,
zintenzívnil svoje modlitby a cvičil sa v askéze. Pracoval aj býval na
stavenisku a robotníci ho láskyplne nazývali „otec“. Jedného dňa
navštívil miesto rektor Univerzity v Salamanke, veľký básnik a
agnostik – Miguel de Unamuno. Hľadiac na fasádu Kristovho
narodenia, ktorá prekypuje kresťanskými symbolmi, sa obrátil na
architekta: „Ako môžete vy, taký inteligentný muž, veriť týmto
veciam!“ Gaudí nereagoval. Zrazu sa rozozvučali zvony na modlitbu
Anjel Pána. Gaudí prerušil rozhovor, zložil si čiapku dolu z hlavy a
začal sa bez ostychu modliť. Nakoniec povedal: „Chvála Bohu! A
všetkým vám želám pekný deň!“

•

Svätý Ján Bosco

Raz gazda videl na sene kľačať Janka, ako sa modlí modlitbu
Anjel Pána. Doma sa túto modlitbu modlievali ráno, napoludnie i
večer. Starec napoly vážne, napoly žartom zamrmlal: „To je výborné!
My gazdovia sa od rána do večera na poli zodierame, že ani
nevládzeme, a paholok sa tu pokojne modlí.“ Janko sa usmial a tiež
polovážne i položartovne povedal: „Keď treba pacovať, dobre viete, že
sa práci nevyhýbam. Ale moja matka ma učila, že keď sa človek modlí,
z dvoch zrniek vyrastú štyri klasy, a keď sa nemodlí, že zo štyroch
zrniek vyrastú iba dva klasy. Bolo by lepšie , keby ste sa trochu
pomodlili aj vy!“
Panna Mária vstúpila do jeho života prvý raz, keď mal deväť
rokov. Sám Ježiš mu ju dáva ako vodkyňu: „Dám ti učiteľku a pod jej
vedením sa staneš múdrym, lebo bez nej je i tak každá múdrosť iba
nevedomosťou...“ „Ale kto ste?“, pýta sa Janko muža v bielom plášti.
„Som synom tej, ktorú ťa matka učila trikrát denne pozdravovať“.
Modlitba Anjel Pána udávala rytmus dňa dona Bosca, ako ho to
naučila mama Margita. Takto sa učil v Máriinej škole žiť v spojení s
Pánom a plniť jeho vôľu.

•

Pravdivý príbeh z Austrálie

„Modlitbu Anjel Pána sa nikdy v živote neprestanem modliť,“
takto sa vyjadril kňaz pred mladými ľuďmi. A začal im rozprávať
príbeh: V austrálskom meste Sydney sa chlapček Eduard z
protestantskej rodiny hrával s katolíckymi deťmi. Keď sa na poludnie
alebo večer ozvali kostolné zvony, deti sa prestali hrať a spolu sa
modlili Anjel Pána. Šesťročnému Eduardovi sa modlitba veľmi
zapáčila a častokrát sa ju modlil s ostatnými deťmi. Raz večer, keď ho
matka ukladala do postele začal sa túto modlitbu nahlas modliť.
Matka sa ho opýtala: „Kde si sa to naučil?“ On odpovedal: „Malí
Francúzi sa tak modlia.“ Matka mu na to povedala: „Nech sa modlia
ako chcú, ale ty sa to nesmieš modliť, lebo ináč ťa nepustím hrať sa s
nimi.“ Chlapček musel poslúchnuť. Keď bol starší z dlhej chvíle brával
do rúk matkinu Bibliu, listoval v nej a čítal ju. Našiel v nej slová
modlitby, ktorú sa modlieval s kamarátmi: Anjel zvestoval Panne
Márii. Povedal mame: „Mama aj v tvojej Biblii je to, čo som sa ja
modlil s Francúzmi.“ Matka mu vytrhla Bibliu z rúk a povedala:
„Nikdy sa neopováž poučovať svoju matku!“ Odvtedy sa Eduard
začal potajomky modlievať modlitbu Anjel Pána. A pozoroval, že táto
modlitba ho vedie k stále hlbšej viere v Boha a k stále vrúcnejšiemu
zjednoteniu s Bohom a preto sa ako šestnásťročný stal katolíkom. Tu
sa kňaz vo svojom rozprávaní na chvíľu zastavil a potom dodal:
„Viete, kto je ten šťastný mladík, ktorý sa stal hlboko veriacim
človekom zásluhou modlitby Anjel Pána…?“ Som to ja, Eduard
Turkvell. Nakoniec dodal: „Modlitbu Anjel Pána sa nikdy v živote
neprestanem modliť.“

