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PRIJÍMAŤ POMOC OD SVÄTEJ RODINY
Každý sa rodí s otcom a matkou, ale existuje aj
príslušnosť mimo hraníc biologickej rodiny. Ako Božie deti
sme boli v krste adoptovaní Bohom ako bratia a sestry
Ježiša Krista, a tak máme trvalé rodinné puto aj s Máriou,
Jozefom a celou Cirkvou.

Svätá rodina je modelom ideálnej rodiny. Musela čeliť
podobným situáciám, s akými aj my zápasíme v
každodennom živote.
Jozef, napríklad, musel mať odvahu, aby dôveroval
Bohu a vzal si Máriu za manželku (Mt 1, 20) a aby vo viere
odpovedal na pokyn anjela, ktorý mu oznámil, že majú
kvôli bezpečnosti utiecť do Egypta (Mt 2, 13).

Mária preukázala odvahu, keď jej Simeon pri stretnutí
prorokoval, že jej dušu prenikne meč (Lk 2, 35), a neskôr,
keď sledovala a pretrpela Synovu smrť.

Moje telo nájdeš tam na dlážke - Moja duša je v pekle

Skutočný príbeh človeka z knihy Tri anjelské pozdravenia
Kľúč do neba

O, ja nešťastný, pozri sa, ako vyzerám. Po tých slovách rozhrnul
svoje šaty a ukázal sa mu. Bol celý v plameňoch. Nato zmizol.

Skutočná udalosť: Rôzny údel dvoch hriešnikov

Richard prepukol v plač a hodil sa na zem. Ďakuje Panne Márii,
prosí o odpustenie svojich hriechov a sľubuje, že zmení svoj život.
Keď premýšľa, čo by mal urobiť, začuje zvony otcov
františkánov, ktoré zvonia na rannú pobožnosť. Tam ma volá
Boh - aby som sa tam kajal za svoje hriechy !

Podľa prisľúbenia Najsvätejšej Panny tri Raduj sa, Bohorodička...
(Zdravas, Mária...) sú najistejším prostriedkom, ako dosiahnuť
dobrú smrť. Táto modlitba nás chráni pred nebezpečenstvom
pekla a otvára nám nebo.
Nasledujúca udalosť sa stala v roku 1904. Mladík menom Richard
sa nanešťastie spriatelil so zlým a zvráteným kamarátom.
Ten ho zviedol na cestu nerestí. Richard zanechal všetky úkony
zbožnosti, okrem modlitby troch Raduj sa, Bohorodička...
Zdravas, Mária...), ktoré odriekal každý večer. Raz ostali obaja
mladíci až do noci v dome hriechu a nerestí (dom hriechu ).
Kedže Richard svojho kamaráta, ktorý bol ešte horší ako on,
nemohol pohnúť k návratu, nechal ho v dome neresti a vrátil sa
domov sám. Pomodlil sa svoju obvyklú modlitbu ľahol si spať.
Sotva však zaspal, zobudili ho silné údery. Ustrašene sa díval
okolo seba. Vidí pred sebou toho mladíka, ktorý vošiel bez toho,
aby sa otvorili dvere a spoznáva v ňom svojho priateľa, s ktorým
ešte v ten večer hrešil so ženami. Som to naozaj ja ! hovorí mladík
dutým pekelným hlasom, som mŕtvy a som zatratený. Keď som
vychádzal z toho domu hriechu, prebodli ma dýkou.

Ty by si tam bol so mnou, keby si sa nebol pomodlil tie
modlitby k Svätej Panne.

Ihneď odišiel a vrhol sa k nohám otca gvardiána v kláštore, aby
prosil o prijatie do rehole. Keďže však bol známy svojím
výstredným životom, odmietli ho. Richard sa však nevzdáva.
Otcovi gvardiánovi vyrozpráva všetko, čo sa mu v noci prihodilo.
Dvaja rehoľníci odídu na udané miesto a naozaj tam nájdu
mŕtvolu nešťastného mladíka ležať v kaluži krvi s tvárou
skrivenou od hrôzy.
Richarda do rehole prijali, žil príkladným životom a po čase
odišiel hlásať evanjelium do Indie. Odtiaľ odišiel do Japonska,
kde pracoval s takou horlivosťou, že si vyslúžil mučenícku smrť.

