Záhorská Ves-Suchohrad
19. MÁJA 2019
Č. 21
MÁRIINA CESTA - SPOMEŇ SI, SVÄTÁ
PANNA MÁRIA...

Herman z Althausenu
Herman bol génius. Pôsobil ako matematik, astronóm, historik, básnik a
hudobník. Vyvinul notový zápis, napísal mariánsku sekvenciu „Ave praeclara
maris stella“ a tiež mariánske antifóny „Salve Regina“ a „Alma redemptoris
mater“. Zaviedol rozdelenie hodiny na minúty a spolupracoval na preklade
matematických a astronomických spisov z arabčiny. Už od detstva bol však
spasticky ochrnutý a po celý život pripútaný na stoličku na nosidlách. Podľa
detailného opisu ochrnutia trpel Herman amyotrofickou laterálnou sklerózou
(ALS) podobne ako známy astrofyzik Stephen Hawking. Obaja Herman aj
Hawking (+2018) boli nadpriemerne nadaní géniovia svojich čias. Zatiaľ, čo
Hawking ako ateista až do konca popieral existenciu večnosti a bol
presvedčený o tom, že veda robí Boha zbytočným, Herman naopak zo
všetkých síl túžil po nebi a študoval, skúmal, počítal, komponoval a tvoril na
Božiu slávu a Ním sa nechal inšpirovať.
Syn grófa Wolfrada II. sa narodil 18. júla 1013 a svoj život zavŕšil ako
41-ročný 21. septembra 1054. Bol považovaný za „Miraculum saeculi“, za
„zázrak storočia.“ Bol to na jednej strane ochrnutý, bezmocný človek, stále
•

odkázaný na starostlivosť svojich spolubratov, no súčasne bol veľkým
teológom, matematikom, prírodovedcom, hudobníkom a historikom.
Herman bol vo svojej úbohosti schopný sa aj smiať a byť pre všetkých
srdečným, súcitným a humorným priateľom. Bol žiakom a priateľom veľkého
opáta Berna. Ten prijal Hermana, napriek jeho postihnutiu, 15. septembra
1020 už v siedmych rokoch ako obláta do kláštornej školy. A Herman sa stal
pokorným, poslušným a zbožným benediktínom.
Traduje sa, že práve Herman Mrzák daroval celému kresťanstvu jednu z
najkrajších mariánskych modlitieb: „Salve Regina“.V tichu kláštora na
ostrove Reichenau v Bodamskom jazere vykvitol tento vrúcny prejav lásky k
Panne Márii. Je zaujímavé, že hoci on sám mohol rozprávať len s ťažkosťou a
pošepky, navrhol pre spevákov krásne hymny, ktoré prevzalo celé
kresťanstvo. Svojimi dielami z oblasti astrológie dosiahol zo svojej nízkej
cely až ku hviezdam. On sám si skutočne prešiel slzavým údolím. Nevládny,
neschopný pohybu a predsa vošiel do dejín svojimi „Dejinami sveta“
(Chronikon). Tento výklad svetových dejín od Kristovho narodenia do roku
1054 je hlavným prameňom pri štúdiu histórie 11. storočia. Jeho svätosť však
nespočíva vo vedeckom myslení, v jeho knihách, básňach a hudbe, ale v
účasti na krížovej ceste Pána, v nesení kríža a snahe všetko prijať v láske
• Máriin oltár zvlášť v máji a v októbri
Svätej Benínii Konsolate z Turína Ježiš povedal: „Postavte si vo vašich
srdciach májový oltár pre Pannu Máriu. Prežite tento krásny mesiac pokiaľ
možno v duchovnom spojení s vašou nebeskou Matkou a darujte jej všetko,
čo robíte, aby to Ona odovzdala mne. Ona sa dobre postará o všetky vaše
záležitosti a sama pridá ruku k dielu, ak by malo niečo chýbať. Táto
myšlienka nech Vám pomôže, aby ste do nej vložili všetku vašu dôveru. Z
každého dňa tohto mesiaca utvorte ružu, ktorú jej večer darujete. Táto ruža je
utvorená zo skutkov vernosti a predovšetkým lásky...“
Svätí sa doslova predbiehali v prejavoch lásky k Panne Márii Matke
milosrdenstva a na jej počesť písali oslavné texty, komponovali piesne,
prinášali jej kvety, pred každou prácou ju pozdravovali, dávali jej rôzne
mená. Napríklad svätý Bonaventúra ju nazýval nielen svojou Paňou a
Matkou, ale aj svojím srdcom, svojou dušou. Svätý Bernardín Sienský každý
deň navštívil nejaký obraz alebo sochu Panny Márie a na otázku kam chodí,
odpovedal, že navštevuje svoju „milenku“. Svätý František Solanský si s
hudobným nástrojom sadal pred jej obraz a spieval jej o láske. A vysvetľoval,
že tak ako to zvyknú robiť zaľúbení, aj on spieva svojej milovanej Kráľovnej
večernú serenádu.

Drahí mladí priatelia, je na mieste otázka: Ako Márii prejavujem svoju
lásku ja? Veď aj náš život je plný situácií, v ktorých sa voči nám prejavila ako
Matka milosrdenstva. Sú to možno nepatrné a snáď i nepovšimnuté okamihy
v porovnaní s uvedenými príkladmi. No koľko ráz ťa už zachránila a ani o
tom nevieš! Prežime preto májový mesiac ako deti Panny Márie aj
konkrétnymi prejavmi našej úcty pri peknom obraze alebo soche Panny
Márie. Láska je vynaliezavá a vy mladí budete mať určite veľa kreatívnych
nápadov, ako Márii prejavíte vašu vďačnú lásku!
• Máriina cesta - Pod tvoju ochranu
Na prahu nového roka, či pri narodeninách, sú priania skryté alebo vyslovené
túžby, ako čo najlepšie prežiť ďalší rok. Všetci chceme mať istotu, že sa nám
nič nestane, že budeme ochránení v nebezpečenstve, že budeme môcť žiť
šťastný život. V tlači, či na internete nájdeme, žiaľ, aj toto: „Sila amuletov
nám pomáha prekonávať prekážky a bojovať s nepriazňou osudu. Už
odpradávna ochraňovali majiteľov pred zlom a prinášali im šťastie. Ľudia sa s
nimi cítia bezpečnejšie a pokojnejšie...“
V ponuke sú talizmany na sebadôveru a odvahu, na lásku, šťastie,
životnú energiu... Mnohí ľudia sa dnes spoliehajú na nejaký magický
predmet, ktorý majú v aute, alebo ho nosia na krku, na červenú šnúrku na
zápästí... Namiesto toho však prichádza osoba Božej Matky Panny Márie.
Ona je našou najväčšou istotou. Tu prestáva každá povera. V núdzi, chorobe a
nebezpečenstve veriaci ľud vždy vyhľadával mocný príhovor Panny Márie,
Božej Matky. Cirkev od prvých storočí svojej existencie verila v účinnosť jej
orodovania, čo vyjadrovala vo svojich modlitbách – aj v krátkej modlitbe
„Pod tvoju ochranu“. Keďže sviatok Bohorodičky slávime práve v prvý deň
kalendárneho roka, zaprajme si ustavičnú ochranu Panny Márie a povzbudení
jej materinskou dobrotou, starostlivosťou a blízkosťou, si aj pri narodeninách,
či iných slávnostiach, prajme i vyprosujme, aby sme boli vždy pod jej
ochranným plášťom.
Modlite sa, drahí mladí priatelia, túto modlitbu, keď vám je ťažko, keď
vás v škole, či v práci prenasledujú pre váš názor a evanjelium. Odvaha
neznamená nemať strach pred nikým a pred ničím. Je to dôvera v
nadprirodzenú Božiu pomoc, ktorá nám dodáva istotu v každej situácii a
najmä v nebezpečenstve. Je to istota lásky našej Nebeskej Matky. Utiekajte sa
k nej a prežijete mocnú prítomnosť Bohorodičky vo vašom živote, jej
mimoriadnu ochranu a pomoc. Je to krátka, ale mocná modlitba! Jej účinok
spozná ten, kto sa odváži to skúsiť!

