Púť seniorov
k Sedembolestnej
Panne Márii
- Patrónke Slovenska
17. septembra 2013
Napriek daždivému a chladnému počasiu
bola Bazilika Sedembolestnej Panny Márie
v Šaštíne zaplnená do posledného miesta.
Seniori
z rôznych
kútov
Slovenska sa
zišli,
aby
pokračovali
v takmer 450-ročnej tradícii vzdávania úcty Sedembolestnej Matke
v ich rodnom jazyku a nadviazali tak na celonárodnú púť, ktorá sa
konala 15. septembra.
Seniorská púť sa každoročne koná samostatne, z dôvodu ľahšieho
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prístupu starých, chorých, prípadne imobilných
ľudí. Tradične ju zastrešuje Združenie
kresťanských seniorov Slovenska v spolupráci
s Konferenciou biskupov Slovenska. Tohto roku
bolo ZKSS opäť zastúpené jeho predsedom
Jozefom Mikloškom a zodpovednými členmi
predsedníctva pánom Uhnákom a Hudákom.
Modlitby a jednotlivé čítania pred a počas
omše zabezpečovali predsedovia a členovia
jednotlivých klubov ZKSS, čím sa mimoriadnym
spôsobom podieľali na zdarnom priebehu celej
duchovnej udalosti.
Tohtoročná púť bola ideologicky zameraná na ochranu života a tradičnej rodiny. Rodina, ako
základná bunka štátu a národa prestáva pod tlakom súčasnosti plniť svoju úlohu a odvracia sa od
svojich základných princípov.
Namiesto ochrany života
nastupuje kultúra smrti,
bezcitnosti a bolesti. Veľmi
otvorene hovoril o týchto
problémoch dnešnej doby
otec arcibiskup Cyril Vasiľ,
sekretár Kongregácie pre
východné cirkvi, avšak ani
otec biskup Dominik Tóth,
ktorý celebroval púť seniorov,
nezaostával
v burcovaní
svedomia
slovenského
národa. Obracal sa rovanko
na veriacich aj neveriacich, veď život treba brániť bez rozdielu na vierovyznanie. Obidvaja duchovní
otcovia hovorili o vojnách, ktoré sa vedú vysoko sofistikovanými spôsobmi nielen voči slovenskému
národu, ale voči celému ľudstvu; hovorili o cynizme doby,
ktorá dospela do štádia schizofrénie, kedy sa navonok
deklaruje ochrana života ako jedného z najzákladnejších
ľudských práv, ale pritom toto právo nesmie byť použité
v oblasti potratov, eutanázií a iných viac či menej zjavných
útokov na život jednotlivca i celej spoločnosti.
Utrpenie a večný sebazáchovný boj slovenského národa,
nemajúceho vo svojej histórii na svojom čele žiadnu
mimoriadnu morálnu autoritu, o ktorú by sa mohol
opierať, stelesnili sa v uctievaní Sedembolestnej Panny
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Márie - Matky, plačúcej nad stratou svojho dieťaťa. V dnešnej
dobe, keď poniektorí zmenili slová slovenskej hymny
na víťaznú ódu slobody a demokracie, upozorňujú
predstavitelia kresťanských cirkví
Slovenska na
nebezpečenstvo straty súdnosti, obzvlášť v oblasti sexuality

a amorálneho prístupu k nej.
Po ťažkej a hlbokej kázni si
veriaci z Topoľčian a Čajkova
darmi prírody a pracovitých
rúk uctili obdobie zberu
úrody a poďakovali duchovným otcom za ich hodnotné slová.
V rovnakom duchu ako otcovia biskupi sa vyjadril aj predseda ZKSS Jozef Mikloško pri záverečnom
príhovore a poďakovaní. Pripomenul, že jednou z konkrétnych odpovedí na tieto problémy by sa
mohol stať pochod za život, ktorý sa v čase konania púte ešte len pripravoval. Uskutočnil sa 22.
septembra v Košiciach.

Na záver omše otec biskup požehnal všetkých pútnikov.
Po krátkej prestávke pokračovala púť seniorov modlitbami krížovej cesty.
Púť seniorov zanechala v srdciach zúčastnených hlbokú odozvu. Kázne otcov biskupov ich oslovili
a vliali do ich duší novú nádej. Zostáva len veriť, že aj mladšie generácie budú pozornejšie
vnímať slová cirkvi a svojich starých rodičov.
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Sedembolestná
Panna
Mária,
ochraňuj
slovenský národ!

Spracovala:
Anna Ševčíková

4

