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MÁRIINA CESTA - SPOMEŇ SI, SVÄTÁ PANNA
MÁRIA...
Spomeň si, svätá Panna Mária, že nikdy nebolo počuť, žeby bol niekto
opustený, kto sa utiekal pod tvoju ochranu, teba prosil o pomoc a žiadal o tvoje
orodovanie. Povzbudený touto dôverou aj ja sa utiekam k tebe, Matka, Panna
panien; k tebe prichádzam, pred tebou stojím ako úbohý a kajúci hriešnik.
Matka večného Slova, neodmietni moje slová, ale ma milostivo vypočuj a
vyslyš. Amen.
Modlitba „Spomeň si...“, po latinsky „Memorare“, v tej podobe
ako ju poznáme dnes, vznikla v 15. storočí, ale jej jednotlivé časti
nachádzame už u sv. Bernarda z Clairvaux (12. storočie) a preto ho
právom môžeme považovať za jej autora.
Claude Bernard (1588–1641, Francúzsko) – známy ako „chudobný
kňaz“. Po tom, ako zmenil svoj spočiatku ľahtikársky a hýrivý život
a stal sa kňazom, rozdal všetok majetok a neskôr i celé dedičstvo
chudobným a núdznym. Otec Claude sa stal ľudovým misionárom
a s veľkým nasadením sa venoval predovšetkým kázaniu väzňom
a kriminálnikom odsúdeným na smrť. Pannu Máriu si uctieval pod
titulom „Consolatrix Afflictorum“ – „Útecha zarmútených“ a vkladal
svoju dôveru do jej príhovoru. S jej pomocou sa mnohí zločinci zmierili
s Bohom. Ako prostriedok evanjelizácie šíril modlitbu Memorare. Naučil
sa ju od svojho otca, významného právnika v meste Dijon. Raz dal
vytlačiť viac ako 200 000 letákov s modlitbou Memorare v rôznych

jazykoch, aby ich mohol všade a všetkým rozdávať. Jedným z dôvodov,
prečo si otec Claude Bernard tak vážil túto modlitbu, bolo, že on sám
bol vďaka nej zázračne uzdravený. V liste kráľovnej Anne Rakúskej,
manželke francúzskeho kráľa Ľudovíta XIII., píše o tom, ako bol
smrteľne chorý a v strachu pred smrťou sa úpenlivo modlil modlitbu
Memorare, v dôsledku čoho sa hneď cítil lepšie. Spočiatku nedokázal
veriť, že sa stal zázrak, lebo sa necítil hoden takej milosti. O nejaký čas
neskôr ho navštívil brat Fiacre, bosý augustinián, aby mu vyrozprával,
že sa mu zjavila Panna Mária, povedala mu o jeho chorobe, aj o tom,
ako ho zázračne uzdravila. Preto k nemu prišiel, aby ho utvrdil
o mimoriadnom zásahu Panny Márie. Claude Bernard odvtedy vždy
tvrdil už len jedno, že všetky milosti, ktoré dostal z neba, získal vďaka
modlitbe Memorare.
V pútnickom kostole v St. Peter am Perlach v Augsburgu
(Nemecko) si ľud uctieva Máriu ako Rozväzovačku uzlov alebo
„Rozuzľovateľku“. Je zaujímavé, že táto úcta, podobne ako v Šaštíne,
pochádza z Máriino orodovania v problémovom manželstve.
Stalo sa to v roku 1615, keď nemecký šľachtic Wolfgang
Langenmantel a jeho manželka Sofia mali vážne manželské problémy.
Keď sa Wolfgang z posledných síl usiloval vyhnúť rozvodu, dal si
poradiť od jezuitského kňaza Jakoba Rema, ktorý bol známy svojou
úctou k Panne Márii. Páter Rem povzbudil Wolfganga, aby tieto
manželské problémy predložil Márii.
Obaja muži sa počas 28 dní štyrikrát spoločne modlili a pri
poslednom stretnutí dal Wolfgang pátrovi Removi svoju manželskú
stuhu. (Ako bolo vtedy zvykom, nevesta a ženích boli počas
svadobného obradu zviazaní stuhou. Bol to symbol ich novej jednoty
ako manželského páru.) Kým sa modlili, otec Rem pozdvihol stuhu k
obrazu Panny Márie Snežnej. Obetoval jej „manželský zväzok“ a
prosil
ju,
aby
„rozviazala
všetky
uzly“
vo
vzťahu
Langenmantelovcov. Keď kňaz stuhu vyrovnal, bola snehobiela.
Wolfgang nabral odvahu a domov sa vrátil s novou nádejou pre
manželstvo.

A hoci podrobnosti sa v dejinách stratili, je známe, že sa napokon
so Sofiou zmieril. Príbeh o ich zachránenom manželstve sa odovzdával
ďalej – najprv ich synovi a potom vnukovi, ktorý sa stal kňazom. Ten dal
okolo roku 1700 namaľovať príbeh svojich starých rodičov. Umelec
prišiel s obrazom, na ktorom Panna Mária rozväzuje uzly na manželskej
stuhe Sofie a Wolfganga – boli to symboly problémov, ktoré ich priviedli
na pokraj rozvodu. Jeden anjel podáva zauzlenú stuhu Panne Márie a
druhý z jej rúk prijíma vyrovnanú stuhu.
Už celé stáročia jej prinášajú svoje veľké a malé „uzly“ všetci tí,
čo hľadajú pomoc. Veľkým ctiteľom a šíriteľom úcty k Rozuzľovateľke
uzlov je aj pápež František.
• Kľúč do raja – pobožnosť Troch Zdravasov
Svätá Mechtilda z Hackebornu, benediktínka, ktorá žila v 13.
storočí prosila Pannu Máriu, aby jej pomohla v tej ťažkej a veľkej chvíli,
pri vstupe do večnosti. „Áno, to urobím,“ odpovedala jej Panna Mária,
„ale ty sa každý deň modli trikrát Zdravasʼ. Prvý bude ku cti Boha Otca,
druhý nech je ku cti Boha Syna a tretí Zdravasʼ ku cti Ducha Svätého. V
hodine smrti budem pri tebe a budem ťa tešiť a chrániť ťa pred mocou
diabla...“ Modlitbou každého z troch Zdravasov si uctievame jednu z
troch výsad, ktoré Márii udelila Najsvätejšia Trojica: moc, múdrosť a
lásku.
Mnohí veľkí svätí odporúčali pobožnosť troch Zdravasov. Svätý
Anton Paduánsky praktizoval modlitbu troch Zdravasov ku cti
trojnásobného panenstva Božej Matky a ako prosbu za milosť uchovať si
čistotu mysle, srdca a tela. Svätý Leonard z Porto Maurizio, františkán,
bol jedným z najväčších misionárov v dejinách Cirkvi. Pri kázaní v
Janove ho počúvalo viac než stotisíc ľudí. Môžeme ho nazvať aj
apoštolom troch Zdravasov. Všade o nich kázal a bol jedným z tých, ktorí
najviac prispeli k rozšíreniu tejto pobožnosti.
Povzbudzujem Vás, drahí mladí priatelia, aby ste aj vy rozhodli
pre modlitbu troch Zdravasov. Boh od nás skutočne nežiada veľa. Panna
Mária bude stáť pri Vás vo všetkých Vašich skúškach, pokušeniach a v
každom okamihu Vášho života, až po ten posledný! S Máriou sa
nemusíme báť každodenných bojov a ani toho posledného. Ona vždy
víťazí nad drakom a spolu s ňou i my!

