Sedembolestná Bohorodička
Dejiny Slovenska sú poznačené mnohými krížmi a utrpením. Naším územím sa
prehnali plieniví Tatári či Turci, husitské a bratrícke vojská, Slovensko prevalcovala
Lutherova reforma. Prvá a druhá svetová vojna, holokaust i Slovenské národné
povstanie tu zanechali nemálo obetí.
Ale vďaka Bohu tento malý slovenský národ žije. Vďačnosť patrí predovšetkým
Presvätej Bohorodičke, ktorú naši predkovia neustále vzývali a prosili o pomoc a
ochranu. Hoci stáli pod krížom ako Bohorodička, predsa stále mali nádej na jej
pomoc a ochranu. Mnoho ľudí by osobne mohlo svedčiť, ako im Božia Matka
pomáha.
V Evanjeliu podľa sv. Jána čítame, že pri Ježišovom kríži stála jeho Matka Mária
(Jn 19, 25). Áno, Panna Mária sprevádzala svojho Syna počas celého jeho
pozemského života. Aj počas troch rokov jeho verejného účinkovania bola v jeho
blízkosti. Sprevádzala svojho Syna na krížovej ceste, stála aj na Kalvárii pri kríži,
keď na ňom jej Boží Syn umieral.
Pre jej utrpenie a bolesti, ale hlavne pre jej vernosť pod krížom sa Panna Mária
stala veľmi blízka aj našim predkom žijúcim na Slovensku. Naši predkovia, verní
mariánski ctitelia, s jej pomocou zostali verní Bohu a Cirkvi. Máme nádej, že i ďalšie
naše pokolenia budú žiť podľa viery v Boha a zostanú vernými mariánskymi ctiteľmi.
Pápež Benedikt XIII. povolil Slovákom vzývať Sedembolestnú ako svoju
patrónku. Pius IX. udelil ctiteľom Sedembolestnej Panne Márii viaceré odpustky.
Pavol VI. udelil pútnickému Chrámu Sedembolestnej Panny Márie v Šaštíne
titul baziliky minor a v roku 1966 ustanovil a vyhlásil Pannu Máriu za hlavnú
patrónku Slovenska. Šaštín sa stal národnou svätyňou Sedembolestnej Panny Márie,
kde sa každý rok koná národná púť.
Všetci bludári a nepriatelia Cirkvi pochopili, že mariánsky kult je silnou oporou
Katolíckej cirkvi, preto odstránili tento kult a neverci sa ho usilujú všemožne hatiť
a vysmievať sa z neho.
Ak si náš národ aj v budúcnosti uchová hlbokú mariánsku úctu, obstojí aj jeho
katolicizmus v ťažkých skúškach dnešného sekularizmu, konzumizmu, hedonizmu
či materializmu. Veríme a vyznávame, že Pán Boh je silnejší než diabol, že už nad
ním zvíťazil.
Bohorodička na Golgote pod oltárom kríža svojho božského Syna spolu trpela
s večným Veľkňazom a obetovala sa za nás všetkých, aby nám ukázala, ako máme
spojiť vlastné obete s obetou jej Syna Ježiša Krista.
Sedembolestná Bohorodička, patrónka Slovenska, ochraňuj nás všetkých a zahoj
rany našich duší!

