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AKÝ JE ODKAZ 103-ROČNÉHO PÁTRA AKVINASA?
PÁN SA POSTARÁ!
Už keď som sa prvýkrát stretla s pátrom Akvinasom Jurajom
Gaburom OP, bol najstarším dominikánom na Slovensku. Pre mňa bol
žijúcou legendou - človekom, ktorý toho veľa zažil, bol na úteku,
väznený, prepustený, pracoval pre tajnú Cirkev. Taká katolícka
"celebrita", ktorú som túžila stretnúť naživo.
Obľúbila som si zvolenský kláštor. Je síce moderný, ale uprostred
sídliska - neprehliadnuteľný. Čím častejšie som tam chodievala na
večerné sväté omše, vešpery, či roráty, tým viac som si uvedomovala
tohto výnimočného kňaza. Takého otca či starého otca všetkých svojich
spolubratov. A prastarého otca malých miništrantov a detí z farnosti.
Vždy po omši si prichádzajú po požehnanie a v tej chvíli sa na tvári
pátra Akvinasa zjaví ten najkrajší úsmev.
Nerád spomína na ťažkú minulosť. Na to, ako sa skrýval dva roky
a potom sa musel prihlásiť u národnej bezpečnosti. Na to, ako
povzbudzoval spoluväzňov či stretol na chodbe svojho spolužiaka a
budúceho prezidenta Gustáva Husáka. Alebo na to, ako bol po
nečakanej amnestii prepustený na slobodu a potom tajne pracoval pre
Cirkev. Aj vďaka nemu je dnes v slovenskej provincii 58 dominikánov .

on už nevládze, ale jeho modlitba tým nestráca na sile. Vidieť modliť sa
človeka, ktorý prežil to, čo on, nenechá nikoho na pochybách. Keď
nestratil nádej a dôveru v Božiu Prozreteľnosť on, prečo by sme mali
my?
Tento storočný dominikán zanechá v každom silnú odozvu. Jeho
láskavá tvár, usmievavé oči a najmä - osobné požehnanie, ktoré dá
každému, kto ho oň požiada alebo s kým sa rozpráva. To sú momenty,
kedy človek cíti silnú vďačnosť za tohto kňaza, ktorého najväčšou
túžbou je stretnúť sa s Otcom.
Keď pred štyrmi rokmi oslavoval 99, poprosili ho spolubratia, aby sa na
agapé prihovoril ľuďom. Len v krátkosti vravel o sebe, oveľa viac
spomínal druhých a najmä Božiu prozreteľnosť. O tej najčastejšie hovorí
aj vo svojich duchovných prednáškach. O tom, ako jej treba dôverovať a Pán sa postará. On sám je toho živým príkladom.
17. januára 2015 bola vo Zvolene slávnosť. Storočnica pátra
Akvinasa pritiahla do Zvolena množstvo veriacich a spolubratov aj z
iných krajín. Nechýbali biskupi, rektori, kňazi, veriaci z blízka i ďaleka
a rovnako aj - deti.
Jedným z najkrajších momentov, ktoré som s pátrom Akvinasom
zažila, bola chvíľa, keď rozprával o svojich rodičoch. Obkolesený deťmi
a sem-tam zvedavým dospelákom rozprával príbehy, ktoré napísal sám
život. Rozprával o živej viere, o dôvere v Božiu Prozreteľnosť, o vojne, o
súrodencoch. Spomínal na detstvo, ako chodieval denne na svätú omšu
a aj na prvé roky v kláštore v Olomouci. Ani sme nedýchali a pred
očami sa nám odvíjal film so šťastným koncom - vždy s koncom pri
Bohu.
Pri vešperách si otec Akvinas sadá vždy na to isté miesto. Mnohé
modlitby vie už dávno spamäti. Najprv mu niektorí z mladších bratov
pomôže vyjsť po schodíkoch na jeho miesto a potom sa už zahĺbi do
modlitby. Počas Salve Regina sa bratia presúvajú k soche Panny Márie -

,,Žijem už vlastne tam. A teším sa, až Ho uvidím. Až klesnem do
priepasti lásky, ktorú som po celý život hľadal pre seba, aj pre iných. Smrť, to
je návrat dieťaťa domov." (Silvester Braito OP)

