1. Objav cestu!
Srdečne Ťa vítame na virtuálnej púti, ktorá predstavuje sväté studne nachádzajúce
sa na Mariánskej ceste. Pokús sa teraz vystúpiť z tej životnej situácie, v ktorej sa
práve nachádzaš. Dovoľ aby Ťa oslovili jednotlivé obrazy a inšpirácie! Vži sa do
situácie, ako keby si sa v tomto okamihu nachádzal(a) pred svätou studňou v
turistickej obuvi a s batohom na pleci. Užívaj si blahodarný účinok slnečných lúčov a
dažďových kvapiek. Uver, že Boh Ťa preto priniesol na toto miesto, aby si spoznal(a)
prejavy lásky nachádzajúce sa na Tvojej životnej ceste.
Vydaj sa teda na cestu, sleduj značky mariánskej cesty a nájdi svoj vlastný chodník!
2. Uvedom si, že putuješ! Snaž sa kráčať v duchu nasledovných myšlienok
pátra Zoltána Miszoriho:
„Kto putuje, ten nie je naúteku.
Kto putuje, ten nepochoduje.
Kto putuje, ten nie je na túre;
Kto putuje, ten nie je na výlete;
Kto putuje, ten sa neprechádza;
Kto putuje, ten sa nepotuluje;
Kto sa náhli, má problém s časom;
Kto putuje, ten má času neúrekom;
Kto, kto uteká, ten uteká sám pred sebou;
Kto putuje, smeruje k sebe samému;
Kto pochoduje, ten sa prispôsobuje k druhým;
Kto putuje, ide vlastným tempom;
Kto je na túre, podáva výkon;
Kto putuje nadobúda plnosť života;
Kto je na výlete, ten sa vypne,
Kto putuje, ten sa zapája;
Kto sa prechádza, sleduje;
Kto putuje vhĺba sa do svojho vnútra;
Kto sa iba potuluje, je bez cieľa;
Kto putuje, dostane sa do cieľa;
Kto putuje, je na ceste;
Kto putuje, je na dobrej ceste.“
Čo predstavuje pre Teba rozdiel medzi putovaním a turistikou? Báseň si prečítaj
niekoľkokrát a nájdi si čas aj na obrázky!
3. Ponor sa do ticha!
Otec biskup, János Székely, vo svojej knihe „Vnútorná cesta pútnika“ vyjadril
nasledovné myšlienky: „Keď vystupujem na nejaký vrch, si uvedomujem, že všetko,
čo Boh stvoril, je dokonalé a bezchybné. Oblaky, hory, stromy a potoky sú čisté ako
kristál. Krása sveta predstavuje jednu úžasnú symfóniu.

Započúvaj sa do čistej harmónie stvoreného sveta, do tejto nemej a dokonalej
symfónie! Postav si otázku: Kedy a kde sa stretávaš s falošným tónmi vo svojom
živote?“
4. Sústreď sa na podstatné!
S otvoreným srdcom prijmi svedectvo jedného pútnika: „Čo som si voľakedy
predstavoval pod idylickou púťou, to neexistuje. Každodenne je potrebné pokračovať
v ceste, bez ohľadu na počasie, či prší alebo praží slnko, napredovať aj napriek
únave, vytvalo aj po strmých chodníkoch a prijímať starosti spojené s nocľahom, kde
si večer skloním hlavu. Toto ma prinútilo k tomu, aby som vypustil všetky zbytočné
myšlienky a zaujímal sa iba o to, čo potrebujem pre zdolanie tejto cesty. Napokon
som sa dopracoval k otázke: Čo potrebujem najviac k tomu, aby som svoj život prežil
zmysluplne?“
Aj Ty si postav túto otázku!
5. Zaži stretnutia na svojej púti!
Počas púte Ťa môže stretnúť všeličo. Môžeš sa kochať v krásach prírody a v
kultúrnych skvostoch. Môžeš stretnúť starých známych a spoznať nových ľudí. Tieto
stretnutia však nie sú iba horizontálne, ale môžu byť aj vertikálne. V duchu sa pozri
na obrovskú sochu Panny Márie, ktorá je zobrazená na obraze a postav si otázku:
„Prečo vytvoril umelec tak veľkú sochu Panny Márie? Prečo vložil Boh do jeho srdca
a mysle takéto dielo ak nie preto, aby aj Teba vypravil na túto cestu?
Vydaj sa na cestu k Bohu a dovoľ, aby Mária sprevádzala Tvoje kroky a pohľady
smerujúce k Nemu!
6. IS
„Svedomie Európy sa zrodilo počas púte“ (Goethe)
Svätý Ján Pavol II. nám pripomína, že putovanie vytvára skutočné vzťahy, približuje
a spája tie národy, ktoré počas stáročí, prostredníctvom svedectiev o Kristovi, prijali
evanjelium.
Počas nášho pozemského života sme všetci pútnikmi. Našim cieľom je cesta.
Zamysli sa nad tým, čo znamenajú pre Teba tieto slová!
7. Prišiel čas, aby si sa pomodlil(a)
V duchu sa nachádzaš pred svätou studňou, ktorá sa nachádza na dvore krásneho,
obnoveného pútnického miesta s názvom Bodajk. Je to miesto, ktoré pomáha.
Premýšľaj o ťažkostiach svojho života a odváž sa prosiť o pomoc!
„Mária, pomôž, prišiel čas,
Ty máš moc nad smútkom a nešťastím,
Pomáhaš tam, kde je človek už bezmocný.

Ty sa nikdy neodvrátiš od prosieb svojich detí,
Preto Ťa prosíme, ukáž, že si našou Matkou.
Mária pomôž, prišiel čas.
Amen.“
8. Vnikni do hĺbky a zdvihni svoj zrak!
Častokrát prežívame, že počas nášho života, ako keby sme kráčali po strmom kopci.
Na jeho vrchol sa však nevieme dostať, lebo počas cesty sa unavíme, vzdáme to
a vrátime sa späť. Ponímajme však tieto prehry tak, že práve ony slúžia pre náš
vnútorný rozvoj. Keď sa opäť skúsime zdolať vrch, cesta už bude pre nás známa,
budeme v lepšej kondícii a tým sa dostaneme vždy vyššie a vyššie, pričom
prekonáme svoje hranice.
Je však dôležité, aby sme zrak mali vždy upriamený na vrchol, t. j. na cieľ.
Čo Ti bráni v tom, aby Tvoj zrak sústavne spočinul na Kristovi?

9. Pre mňa všetko z Teba pramení (Žalm 87,7)
Objavme pôsobenie Boha v našom živote! Hľadajme ho v dobrom ale aj
v udalostiach, ktoré mi považujem za negatívne. Sú však naozaj negatívne?
Nezabúdajme na starú múdrosť: „Čo Ťa nezabije, Ťa posilní.“
Buď si istý(á), že ak kráčaš po Božej ceste, si na dobrej ceste, všetko čo máš,
pochádza od Neho, z jeho lásky.
10. Skrze Máriu ku Kristovi
Práve stojíš pred Pietou. Mária drží vo svojom lone Krista, ktorého iba pred chvíľou
zvesili z kríža. Je mŕtvy. Utrpenie sa už skončilo.
Čo mohla prežívať Mária? Ona vedela, že vo svojom náručí nedrží iba svojho syna,
ale aj Spasiteľa sveta? Čo bude teraz? Má zmysel pokračovať na ceste?
Čo posilňovalo Máriu? Bola to jej viera, že toto nie je koniec. Verila, že Božia láska
napkon zvíťazí nad temnotou.
Maj aj Ty takú vieru, ako Panna Mária!
11. Pokračuj na ceste!
Aj vtedy, keď už o sebe pochybuješ, pokračuj v ceste. Božia plány sú
nevyspytateľné. Cesta sa pred nami zjaví iba vtedy, keď sa na ňu vykročíme. (Paulo
Coelho)
Udalosť z pútnického miesta Pálosszentkút nám pripomína, že aký dar môže priniesť
aj jeden nešťastný krok. Človek, ktorý sa nevzdal nádeje a snažil sa zachraňovať
hodnoty pre nastávajúce generácie, učinil skutočný zázrak.

12. Spoznaj svoje chyby!
Na každej svätej omši odznie modlitba v súvislosti so spytovaním svedomia:
„Vyznávam všemohúcemu Bohu a Vám bratia a sestry, že som veľa zhrešil
myšlienkami, slovami, skutkami a zanedbávaním dobrého. Moja vina...“
Skutočne vyznáš pred celým svetom, že si niečo pokazil(a)? Ty si zodpovedný(á) za
túto chybu? Ako by si túto chybu napravil(a)? Všetko spravíš za to, aby dostal
odpustenie? Maj odvahu požiadať o odpustenie!
Tu stojíš pri nohách Panny Márie z Máriagyűgy - u. „Vyber bremeno zo svojho
batoha a ulož ho k Jej nohám!“
13. Kráčaš po krížovej ceste alebo si pútnikom na ceste svetla?
Stalo sa to v Číne. Jeden človek sa stal veľmi nešťastným v určitej fáze svojho
života. Uvedomoval si, koľko zla sa nachádza vo svete, do popredia sa dostávajú
nepravé hodnoty a ľudia bez zábran. Popritom je veľa krásnych vecí, ktoré sa časom
znehodnotia, je mnoho manželstiev, v ktorých postupne zhasína láska. Muž sa
rozhodol, že nebude ďalej bojovať proti týmto negatívnym javom a spácha
samovraždu. Skôr, ako by uskutočnil tento svoj zámer, vyhľadal jedného starého
čínskeho mudrca, ktorý býval na brehu oceána, a jeho dom stál na jednej veľkej
skale. Starý mudrc dlho počúval náreky a bolesti muža. Keď muž ukončil svoj
monológ, mních pristúpil k ohnisku, v ktorom bol už vyhasnutý oheň. Nabral za hrsť
popola a nasypal ho do pohára s vodou. Voda sa zakalila a stala sa nepitnou. Potom
mních opäť nabral za hrsť popola, pristúpil k oknu a nasypal ho do oceána. Popol sa
stratil za niekoľko minút. Voda sa stala opäť takou priezračnou, ako bola predtým.
Potom mudrc povedal nešťastnému človeku nasledovné: “Iba od teba závisí, či bude
tvoja duša taká úzka, ako tento pohár s vodou, alebo bude taká priestranná, ako
tento oceán.”
Ak človek stavia iba na svoje schopnosti, potom bude jeho život úzky ako pohár s
vodou. Životné prehry, rany a trpkosti pretvárajú v jeho vnútri všetko na zakalené a
trpké. Však ak vieme otvoriť svoj život smerom na nekonečný boží oceán, potom aj
naša duša bude taká priestranná ako táto veľká vodná plocha. V takom prípade
môžeme zvíťaziť nad zlom, nad hriechom, nad smrťou.
Púť nás privádza k prameňu, k oceánu božieho milosrdenstva.
Viem načrieť do tohto nevysychajúceho prameňa?
14. Polož svoj kríž!
Očista je útek z otroctva hriechu, je to vyslobodenie sa zo zväzujúcich pút.
Žil raz v pustatine jeden mních, ktorý sa tvrdo postil. Raz si pomyslel, že takto sa dá
ľahko postiť, nakoľko mäso sa nachádza od jeho chyži na vzdialenosť desiatich
kilometrov. Ozajstne sa bude postiť vtedy, ak mäso bude jeho v blízkosti a on sa
zaprie. Odišiel teda na mestskú tržnicu, kúpil si jeden veľký kus mäsa a položil si ho
pred seba na skalu. Potom si pomyslel: „Vari kto by zjedol surové mäso? Naozajstné
je to vtedy, ak ho uvarím, ale aj napriek tomu ho nezjem.“ Mäso teda uvaril.

Potom si však pomyslel: „Ešte je naozajstnejšie, ak mám mäso v ústach a predsa ho
nezjem.“ Potom si dal mních kúsok vareného mäsa do úst a pekne ho zjedol.
Prvou podmienkou pre vystríhanie sa hriechu je to, že sa budeme vyhýbať
príležitostiam, ktoré nás k nemu privádzajú. S týmto totiž posilníme a ochránime
našu slabú vôľu.
Čo musíš urobiť preto, aby si opäť nespravil(a) tú istú chybu?
15. Spoznaj zázraky a buď uzdravený(á)!
Pozri sa okolo seba! Vo svojej predstave stojíš na jednom uzdravujúcom mieste
milosti. Skrze Kristovu lásku boli mnohí uzdravení zo svojich telesných a duševných
chorôb. Prečo by sa to nemalo podariť aj Tebe? Dôveruj svojim očiam a pocitom! Nič
nemáš stratiť. Ponúka sa Ti prostriedok uzdravenia, prijmi ho! Mysli na Eucharistiu,
na skutočnosť, že Niekto sa obetoval za Tvoje uzdravenie! Z lásky a nezištne.
Vo Sviatosti oltárnej máš možnosť objaviť prvotný uzdravujúci liek pre tvoje telo
a dušu. Nájdeš v ňom prameň lásky.
16. Pokoj s tebou! Prijmi svoje poslanie, buď pre druhých zdrojom radosti!
Blíži sa koniec tvojej cesty. Možno si už uvedomuješ, že púť môže byť nie iba
horizontálna ale aj vertikálna. Je to cesta smerujúca do tvojej duše, cesta k Bohu.
Putovanie je jeden prostriedok, ktorý ti môže byť nápomocný v tvojich ťažkostiach
a možno ti pomáha aj teraz. Maj radosť z pokoja, ktorý si našiel na tejto púti! Podel
sa o tento poznatok viery aj s inými ľuďmi!
Kráčaj po ceste radosti a buď uzdravujúcim prostriedkom pre iných! Buď hlásateľom
pre ich vieru! Putuj spolu s Pannou Máriou!
17. Nech Ťa Pán požehná!
Záverom, my, zamestnanci a dobrovoľníci mariánskej organizácie „Mária Út
Egyesület“, ako prejav našej lásky voči tebe, vyprosujeme pre tvoju životnú púť
Božie požehnanie. Vlož do svojho batoha myšlienku, že sa niekto za teba modlí
a tak sprevádza tvoje kroky!
„Nech ťa požehná Hospodin,
a nech ťa ochraňuje!
Nech rozjasní Hospodin svoju tvár nad tebou
a nech ti je milostivý!
Nech obráti Hospodin svoju tvár k tebe
a nech ti udelí pokoj!“
(Áronovské požehnanie, 4 kniha Mojžišova, 6,24-27)

18. Mariánska cesta je viac ako púť. Je to živé Božie dielo
Ďakujeme Ti, že si si našiel)(a) čas, aby si prešiel(a) hologram mariánskej cesty.
Samozrejme, cesta je oveľa významnejšia, ako tento hologram. Mariánska cesta
znamená viac, ako 2200 km, viac, ako sieť pútnických trás, ktoré spájajú pútnické
miesta, viac, ako prezentácia prírodných a kultúrnych hodnôt, viac, ako databáza
ubytovacích a stravovacích možností a informačných centier, viac, ako spoločenstvo
pútnikov a prostriedok pre evanjelizáciu, viac, ako tlkot srdca cez 300 dobrovoľníkov.
Mariánska cesta je tkanivo vložené Bohom do nášho srdca.
Ďakujeme všetkým dobrovoľníkom, ktorí budujú Mariánsku cestu. Nech ich Boh
sprevádza!
Vyjadrujeme vďaku za obrazy a inšpirácie: otcovi biskupovi János Székely
a nasledovným osobám: Tégli László, Sárosi Katalin, Cser Borbála, Horváthné
Szabó Katalin, Juhász Zsuzsanna, Barbarics Györgyi, Szente-Berecz Edina,
Gyebroczki Nóra, Zágorhidi Czigány Balázs, Szelényiné Nagy Klára – Piroska.

