Drahí bratia a milé sestry! 22.3.2020
4. pôstna nedeľa – LAETARE. Uzdravenie slepého od narodenia
Nadišiel okamih najväčšieho zázraku nad zázrakmi - Premenenie. Po pravej strane za
arcibiskupom sa zoradený diagonálne objavil veľký zástup bytostí oblečených v tunikách
pastelových farieb: ružové, zelené, belasé, ľaliové, žlté. Ich tváre žiarili radosťou. Mohlo by sa
zdať, že to boli ľudia rovnakého veku, lebo ich tváre vyzerali rovnako, bez vrások a nesmieme
šťastné, aleja som vedela (neviem povedať prečo), že nie sú rovnako starí. Všetci kľačali.
Panna Mária povedala: „To sú všetci svätí a blahoslavení. Sú medzi nimi aj duše
tvojich príbuzných, ktorí sa už tešia zo stretnutia s Pánom.“ Vtedy som Ju (Panna Mária)
zbadala. Bola hneď napravo od arcibiskupa, len krok za celebrantom...
Vznášala sa nad zemou a kľačala na veľmi jemných a priehľadných tkaninách, ktoré sa
trblietali ako krištáľová voda. Najsvätejšia Panna so zopnutými rukami pozerala s úctou a
zahĺbene na celebranta. Odtiaľ na mňa prehovorila, ale potichučky, priamo do srdca bez toho,
aby na mňa pozrela.„Si prekvapená, že ma vidíš za arcibiskupom? Tak je to správne... Pri
všetkej láske, akou ma môj Syn miluje mi nikdy nedal takú dôstojnosť, akou obdaril
kňazov, aby som ho mohla denne vziať do svojich rúk tak, ako to robia oni pri
eucharistickom zázraku. Preto mám hlbokú úctu voči kňazom a k Zázraku, aký Boh
prostredníctvom nich vykonáva. To ma núti kľačať až za nimi.“ Bože, koľko dôstojnosti, koľko
milosti vylieva Pán na kňazské duše, a ani my, a možno ani niektorí z nich si to neuvedomujeme.
Pred oltárom sa objavili sivé tiene ľudí a dvíhali ruky. Panna Mária povedala: „To sú
blahoslavené duše z Očistca, ktoré čakajú na vaše modlitby, aby sa skončilo ich
očisťovanie. Neprestávajte sa za ne modliť. Ony sa modlia za vás, ale za seba sa modliť
nemôžu. Práve vy sa musíte modliť za ich vykúpenie, aby sa mohli stretnúť s Bohom a
tešiť sa z jeho prítomnosti. “
„Ako vidíš, tu som vždy... Ľudia chodia na púte, navštevujú miesta, kde som sa zjavila. Je
to dobré pre milosti, ktoré tam dostanú, ale pri nijakom zjavení, na nijakom inom mieste nie som
tak prítomná ako na Svätej omši. Vždy ma nájdete pri oltári, kde sa slávi Eucharistia. S anjelmi
zotrvávam pred Bohostánkom, lebo vždy som s Ježišom. “ (Catalina Rivas – Prežívaj svätú omšu)
V tejto dobe nemôžeme sláviť Najsvätejšiu Eucharistiu spoločne. Pri sledovaní sv. omše
cez média sa chovajme s náležitou úctou napr. počas PREMENENIA si pokľaknime; ďalej
nejedzme, nepime a nerozprávajme sa!
1. Nekonečné čítanie bulváru a pozeranie správa človeka ubíja. Čítajme radšej
dennodenne Sväté Písmo, modlíme sa Korunku Božie Milosrdenstva a Posvätný ruženec a
tiež uvažujme o zastaveniach Krížovej cesty!
2. Teraz je čas nato, aby sme sa naučili rozprávať sa medzi sebou v rodine. Muž so
ženou, deti s rodičmi a starými rodičmi. A SPOLOČNE SA MODLIŤ.
3. Dodržujme nariadenia, ako nám káže svetská vrchnosť, nerobme paniku. Modlime sa a
verme tak, ako nás povzbudzujú naši biskupi Slovenska.
4. Človek sa nikdy neprejaví, keď ma plné brucho a leží na gauči. Iba ťažká chvíľa a
skúška ukáže či som sebec, lakomec či egoista alebo som dobrý, láskavý a milosrdný
kresťan.
5. Jedna Svätá Katolícka a Apoštolská Cirkev je oslávená – to sú tí v nebi; putujúca – to
sme my na tejto zemi a trpiaca – to sú duše tých, ktorí nás predišli do večnosti.
Kňaz, ktorý slúži za zamknutými dverami kostola je sám a predsa nie je sám. Preto
sv. omše budú slúžené za zosnulých postupne podľa poradia a bude to vyvesené na výveske
kostola. Kto by však potreboval súrne za zdravie a Božie požehnanie alebo za pomoc v chorobe
či za pomoc v inej životnej ťažkosti, tak nech napíše úmysel a dá do schránky alebo nech zavolá.
Otvorme dvere svojho srdca pre Pána Ježiša, aby uzdravil našu slepotu, aby sa na nás
zjavili Božie skutky a aby sme konečne uvideli Božieho Syna v Eucharistii a túžili ho prijímať!
Hľadáme mimozemský život tak veľmi ďaleko v hĺbkach vesmíru, a pritom život
mimo zeme je tak blízko, hneď za dverami mojej či Tvojej smrti.
d.o. Marek Metiľ

