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SLÁVNOSŤ SEDEMBOLESTNEJ: JE NÁM TREBA
OSLAVOVAŤ UTRPENIE?
História stáročných skúseností zo zápasov o národné bytie a
vlastnú štátnosť bola plná bolesti. Zároveň však i nádeje a viery.
Slovenskí veriaci si boli stovky rokov vedomí, že práve Božia matka je
tá, ktorá bude ako prvá vypočutá svojím Synom pre svoje záslužné
utrpenie. Ona je tou, ktorá mu predkladá bolestné vzdychy
slovenského národa. V súčasnosti nás niektorí považujú za
ekonomického tigra eurozóny. Objavuje sa štátny záujem byť v „jadre”
Európy. Zdá sa, akoby len ďalší štátny sviatok brzdil rozvoj krajiny.
Veď ich máme aj tak priveľa.

Nevieme, čo to zamýšľané „jadro” Európy je, ale už sa stalo našou
prioritou. Túžime hrať prvú ligu, stať sa „A” kategóriou po boku

najsilnejších. Je to azda preto, lebo sme sa cítili dlhý čas utláčaní. V nás
ľuďoch je oddávna zakorenená intuitívna snaha utiekať sa k niekomu,
kto nám poskytne pocit bezpečia. Zvyčajne nás zaujme niekto silný,
navonok nezraniteľný, poskytujúci akúsi stálosť. Deti sa ukrývajú v
náručí rodičov, človek v produktívnom veku túži po tom, aby bolo jeho
finančné zabezpečenie pod krídlami stabilnej banky, svoje materiálne
statky zverujeme pod ochranu úspešnej poisťovne.
Podobne je to aj so štátom snažiacim sa o výhody vyplývajúce z
rôznych zmlúv a medzinárodných spoločenstiev. Čo sa týka patrónky
Slovenskej republiky, môžeme si všimnúť na prvý pohľad istý rozpor.
Hľadáme ochranu u Sedembolestnej Panny Márie, ktorá nebola
nezraniteľná, ale prežívala snáď jeden z najhorších pohľadov, aké si
vieme predstaviť, pohľad na umučenie vlastného syna.
Ozývajú sa hlasy, prečo kresťania potrebujú oslavovať utrpenie.
Národní patróni v Európe sú kniežatá, králi či svätci, mučeníci. V
skratke – hrdinovia. A kresťania oslavujú bolesti krehkej ženy. Ak sa
však pozrieme na život Panny Márie bližšie, zistíme, že bol
hrdinstvom, aké nemá obdobu. Kto z nás by uveril, že sa v ňom počal z
Ducha Svätého Boží Syn, dlho očakávaný Mesiáš, a vystavil sa
odsúdeniu spoločnosti?
Ona povedala tomuto Božiemu plánu svoje „fiat“ – „nech sa
stane“. My máme problém niekedy uveriť vo svoju jedinečnosť a vo
svoje obdarovanie. Často urážame Boží obraz v nás tým, že nie sme
spokojní, ako nás Boh stvoril. Kto z nás by uveril a bol bez hriechu, aby
sa v ňom mohol narodiť Spasiteľ sveta? A ako by sme odpovedali my
archanjelovi Gabrielovi?
Zmysel bolesti
Bolesti Panny Márie mali zmysel. Priniesli Cirkvi veľké zásluhy.
Slávnosť Sedembolestnej Panny Márie nám hovorí aj o tom, ako prijať
bolesť a utrpenie a obetovať ho pre dobro nás a našich blížnych. Žijeme
v dobe, pre ktorú je bolesť zlom a niečím nežiadúcim. Koľko ľudí sa
však obrátilo k Bohu práve počas choroby? Koľko milostí vyprosili pre
svoje rodiny starí a chorí ľudia obetovaním svojho utrpenia!

Bolesť nie je príjemná, zaiste ju nemáme aktívne vyhľadávať. Nie
sme sadomasochisti, ktorí sa vyžívajú v bolesti. Keď však vstúpi do
našich životov, je príležitosťou pripodobniť sa nášmu Pánovi v utrpení.
Dovoliť mu premeniť našu bolesť. Práve vtedy, keď najviac zakúšame
naše fyzické i duchovné limity, si môžeme uvedomiť našu závislosť na
Bohu. Nebojme sa bolesti. Naša slabosť je príležitosťou, aby Boh ukázal
svoju silu.
Byť jadrom
Spomínaný štátny sviatok formuje a utvrdzuje správne národné
povedomie viac ako mnohé iné. Prejavuje sa to aj účasťou na národnej
púti, ktorej sa zúčastňujú tisícky veriacich.
Ak si myslíme, že našej krajine sa darí, o to viac by sme mali na
národnej púti ďakovať. Je to akési nevďačné voči našej nebeskej
patrónke, keď v ťažkých časoch prosíme o jej pomoc a v čase
relatívneho pokoja a stability rozmýšľame, či tento štátny sviatok
nezrušiť. Verím, že my, kresťania na Slovensku, nedopustíme, aby sa to
stalo.
Ján Pavol II. vkladal veľkú nádej do slovenského národa:
„Slovensko má veľkú úlohu pri budovaní Európy tretieho tisícročia. Dobre si
to uvedomte! Je povolané ponúknuť svoj veľmi významný príspevok k
pravému pokroku európskeho kontinentu svojimi tradíciami, kultúrou, svojimi
mučeníkmi a vyznávačmi, ako aj živými silami svojich nových generácií.“
V tom najlepšom jadre sa nachádzame, keď sme v Božom srdci. To
je to jadro, ktoré nám dá viac, ako sa odvažujeme prosiť. Žiadny štát ani
spoločenstvo štátov nám neposkytne väčšie istoty ako Boh. O čo viac je
mu milé, keď kráčame k Ježišovi skrze Máriu. Ktorý syn by nepohliadol
na prosby svojej matky?

