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Uverejnenie tejto meditácie ako aktuality je prekvapujúce, ale len na prvý pohľad. Ak vieme čítať v znameniach čias,
nemôžeme sa zbaviť myšlienky: vo svete, nevynímajúc Slovensko, je toľko napätí, že sa ľudstvo sotva môže vyhnúť
veľkým skúškam, ktoré nie sú Božím trestom, ale ktoré si pripravujeme sami. Naznačujú to aj posolstvá Panny Márie v
Litmanovej. Na druhej strane práve posolstvá nás vyzývajú: nečakať na pohromy nečinne, ale predchádzať im modlitbou a
obnovou srdca a mysle, pomocou metanoie (porov. posolstvo z 11. novembra 1990). V ďalšom posolstve (20. jan. 1991)
sa hovorí ešte výraznejšie: "Ak budete, deti moje, očakávať katastrofu, tak príde. Ale ak sa tomu vzopriete, odhodláte sa a
úplne sa oddáte do Božích rúk a budete sa modliť "Staň sa vôľa Božia!", tak vás nešťastie obíde, pretože Ja prídem v pravý
čas."
„Simeon ich požehnal a Márii, jeho matke, povedal: ‚On je ustanovený na pád a na povstanie pre mnohých v Izraeli a
na znamenie, ktorému budú odporovať, - a tvoju vlastnú dušu prenikne meč -, aby vyšlo najavo zmýšľanie mnohých
sŕdc‘." (Lk 2, 34-35).
Skúsme sa spoločne zamyslieť nad týmto krátkym a nesmierne obsahovo bohatým odsekom Lukášovho evanjelia, ktorý je
predmetom dnešnej meditácie. (1)
Simeon sa svojimi slovami obracia na Máriu a ohlasuje jej, že aj ona bude mať svojou bolesťou účasť na Ježišovom
mesiášskom poslaní. Poukazuje tak na jej úlohu pri tajomstve spásy. Mária stojí vedľa Spasiteľa, aby mala účasť na jeho
utrpení. Zároveň tu vidíme, že bolesť týkajúca sa jej Syna sa bude dotýkať celej cirkvi, ktorej On dá život a ktorej Mária je
súčasťou par excellence. Pripomienka bolesti, ktorá pri anjelskom Zvestovaní Márii akoby chýbala, odhaľuje v Simeonových
slovách akési „druhé zvestovanie“. To privádza Máriu k ešte hlbšiemu pochopeniu tajomstva jej Syna. Tým, že ho
v chráme odovzdáva Bohu, sa súčasne aj ona sama zasväcuje jeho poslaniu. Jedná sa o vnútorný úkon, ktorý nie je len
plodom jej materinskej lásky, ale ona sa tým plne hlási a pripája ku Kristovmu spasiteľskému dielu, v určitom zmysle aj
na mieste všetkých, ktorí budú Krista nasledovať.
Vo svojom výroku Simeon ďalej naznačuje zmysel Ježišovej obety a v nej aj zmysel Máriinho utrpenia: „aby sa zjavilo
zmýšľanie mnohých sŕdc“ (Lk 2, 35). Tým, že Ježiš je „znamenie, ktorému budú odporovať“ (Lk 2, 34), povedie ľudí
k tomu, aby v svojom živote zaujali voči nemu jednoznačný postoj a urobili vo vzťahu k nemu zásadné rozhodnutie: buď
pre neho alebo proti nemu. On prišiel „na povstanie a na pád mnohých v Izraeli“ (Lk 2, 34). Mária je teda spojená
so svojím božským Synom v jeho poslaní byť pri diele spásy taktiež znamením „protirečenia“. Ponúka sa tu dvojaký možný
postoj človeka: na jednej strane veľké riziko pre toho, kto si pripravuje svoj pád odmietnutím Krista, a na druhej strane
nádherná nádej na spásu a zmŕtvychvstanie pre toho, kto Krista prijíma. Keďže Simeon upozorňuje Máriu na tieto
perspektívy spásy ešte pred samotným úkonom obetovania jej Syna, vnuká jej myšlienku, aby týmto gestom prispela
k oslobodeniu ľudstva. Všimnime si, že nehovorí s Jozefom ani k Jozefovi, ale obracia sa výhradne na Máriu, čím práve ju
výsostne spája s osudom Syna.
* Druhý vatikánsky koncil definuje Máriinu úlohu v diele spásy tak, že „ona zasvätila sama seba ... osobe a dielu svojho
Syna a slúžila tajomstvu spásy pod ním a s ním“ (porov. LG 56). Pri Ježišovom obetovaní v chráme Mária slúži tajomstvu
spásy pod Kristom a s Kristom. Kristus je činiteľom spásy a Mária bude spojená s obetou svojho Syna prostredníctvom
„meča“, ktorý prenikne jej dušu. Týmto nijako neanuluje Kristovo prvenstvo, ale iba vyjadruje svoju vlastnú
a nezastupiteľnú úlohu vedľa neho. Tým, že Kristus zahŕňa do tejto obety aj svoju Matku, chce odhaliť jej hlboko ľudské
korene, ktoré skrze Máriu prerastajú celým ľudstvom.
K Simeonovmu proroctvu sa napokon pripája stretnutie s prorokyňou Annou. „Aj ona velebila Boha a rozprávala o ňom
všetkým, čo očakávali vykúpenie Izraela“ (Lk 2, 38). Viera a múdrosť tejto starej ženy, ktorá „pôstmi a modlitbami slúžila
Bohu vo dne – v noci“ (Lk 2, 37) a žila očakávaním Mesiáša, dávajú Márii a Jozefovi ďalší impulz, aby vložili všetku svoju
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1968, keď v Ríme sv. otec Pavol VI schválil stanovy spoločenstva. Spoločenstvá kresťanského života sú laickým hnutím,
ktorého spiritualita je inšpirovaná duchovnými cvičeniami sv. Ignáca z Loyoly. Jednotlivé národné spoločenstvá tvoria malé
stretká, ktorých členovia sa usilujú "nachádzať Boha vo všetkom". Prvých 6 slovenských spoločenstiev funguje v
Bratislave, Trnave a v Žiline. V súčasnosti existuje vo svete viac ako 60 národných spoločenstiev, ktoré tvoria jedno
svetové spoločenstvo.
Vďaka niekoľkoročnej práci pátra Bernarda Mišoviča SJ vznikla pred mesiacom prípravná rada CVX na Slovensku. Postupne
sa i Slovensko pripravuje na začlenenie do svetového spoločenstva. Ako ukázalo aj stretnutie v Zakopanom, aj keď ešte
nie sme oficiálnymi členmi CVX, predsa len činnosť a 4 ročná etapa formácie, ktorú na Slovensku dlhoročne pripravovali a
zastrešovali páter Bernard a Mária Miniariková, sa stáva inšpirujúcou pre okolité krajiny.
František Neupauer, Miriam Kršíková

VIZIONÁRKA MYRNA NAZZOUR BUDE NA SLOVENSKO 5. - 10. AUGUSTA

2009-08-06

Myrna má 45 rokov, je vydatá, má dve dospelé deti, dcéru a syna. Ona je gréckokatolíčka, jej manžekl je pravoslávny.
Roku 1982 začala z mariánskej ikony, ktorú dostala od manžela, vytekať olej. Neskôr olej vytekal z kópií ikony, z rúk, tváre
a krku. Pôsobením tohto oleja došlo k uzdraveniam, ktoré sú zdokumentované. Vytekanie oleja ako mystický jav je niečo
úplne neobvyklé. Pri chemickom rozbore olej javil vlastnosti čistého olivového oleja. Na rozdiel od prirodzeného oleja po
uschnutí na papieri neponechaánijaké stopy.
Stigmy dostala r. 1983, od tej doby sa stigmy objavili na jej tele ešte niekoľkokrát. Ďalej viackrát zažila zjavenie Panny
Márie a Pán Ježiša. Od neho dostala poslanie šíriť jednotu. Zdôrazňuje, že treba uskutočňovať jednotu napred v rodine a
potom sa snažiť šíriť jednotu medzi kresťanmi.
Myrnu od začiatku sprevádza jej duchovný poradca, rímskokatolícky kňaz, lazarista Joseph Malouli. Navštívilo ju veľa
cirkevných osobností aj osobností verejného života.
Myrna prichádza na Slovensko na pozvanie arcibiskupa Mons. Alojza Tkáča.
Jej program na Slovensku:
Príchod 5. augusta; odpoludnia bude s ňou beseda a svätá liturgia v prešovskej katedrále.
6. augusta bude v Košiciach prednášať v Bielom dome,
8. augusta prednáša v kostole na Vlčincoch v Žiline o 9.30
9. augusta o 9.00 má prednášku na Hore Zvir; večer o 20,00 v kostole sv. Vincenta de Paul (Ružinov) v Bratislave.
V pondelok 10 augusta odlieta Myrna domov do Sýrie.
Ďalšie informácie:
http://www.magnificat.sk/nd/clanky/pozm.html
http://www.youtube.com - The miracle of Damascus (celý séria video)
http://www.horazvir.sk/litmanova_august.jpg
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