Drahí bratia a sestry!
4. august patrí medzi pamätné dni, kedy ďakujeme Všemohúcemu Bohu za dar, ktorý
Spišská diecéza, ale aj celé Slovensko, dostali v osobe Božieho sluhu biskupa Jána
Vojtaššáka. Spoločne sa stretávame na diecéznej púti, tu v jeho rodisku v Zákamennom
a pripomíname si jeho narodenie sa pre nebo. Slávenie pamätného dňa sme začali Fatimskou
sobotou. Okrem prvej soboty v mesiaci si dnes pripomíname aj liturgickú spomienku na sv.
Jána Mária Vianeyho. Prvá sobota v mesiaci a liturgická spomienka na sv. Arského farára
veľmi výstižne zapadajú do životných osudov Božieho sluhu biskupa Jána Vojtaššáka.
V živote Božieho sluhu bola stále prítomná veľmi živá mariánska úcta, ktorá ho
sprevádzala po celý jeho život. Vyrastal vo farnosti, ktorá je zasvätená Nanebovzatej Panne
Márii. Počas modlitieb krížovej cesty sa tu na kalvárií v Zákamennom v duchu často spájal so
Sedembolestnou Pannou Máriou, ktorú sprevádzal na krížovej ceste, a ktorej mocné
orodovanie pocítil aj osobne na tej jeho krížovej ceste. Najmä jeho pričinením Svätá stolica
Sedembolestnú vyhlásila za patrónku Slovenska. Boží sluha Ján Vojtaššák bol nielen veľkým
ctiteľom Panny Márie, ale aj horlivým apoštolom mariánskej úcty. Vo farnostiach, kde
pôsobil, učil ľudí modlitbu posvätného ruženca. Pod ochranu Božej matky zveril svoj život
a životy svojich veriacich, pretože si uvedomoval, že Panna Mária má v Božom pláne
osobitné miesto. Ako diecézny biskup podporoval zakladanie bratstiev svätého ruženca vo
farnostiach a svojim kňazom vrelo odporúčal organizovanie kňazských sobôt, počas ktorých
sa mali spolu s veriacimi modliť za svätosť kňazov na mocný príhovor Panny Márie
Fatimskej. V obežníku z 29. februára 1944 napísal: „Modlitba a pôst sú prostriedky, na ktoré
poukazuje blahoslavená Panna Mária a ktorých sa má ľudstvo chytiť ako poslednej
záchrannej dosky, aby sa vyhlo časnej i večnej záhube... Treba, aby sme ... mali svätých
kňazov a kajúcnosťou precítených, zbožných veriacich. K dosiahnutiu tohto cieľa si
budeme pomáhať kňazskou sobotou.“
Božieho sluhu biskupa Jána Vojtaššáka mnohí nazývali arský farár s mitrou na
hlave. Boží sluha bol pastierom, ktorý viedol Boží ľud Spišskej diecézy v neľahkých rokoch
20. storočia. Bol pastierom, ktorý neváhal obetovať všetko za jemu zverených ľudí. Žil
jednoduchým, asketickým spôsobom života. Nebál sa povedať pravdu, poukázať na zlo.
Neváhal obetovať aj pošliapanie vlastnej ľudskej dôstojnosti, dobrého mena kvôli svojej
vernosti Bohu a Cirkvi. Stal sa nenávideným v očiach nepriateľov Cirkvi, ktorí chceli úplne
vymazať akúkoľvek pozitívnu zmienku o jeho osobe podsúvaním poloprávd a klamstiev,
prispôsobovaním si dejinných udalostí, v jednostrannom vysvetľovaním dejín. Áno, počas
vyše 40 rokov totality bol takto predstavovaný a takéto prezentovanie jeho osoby pretrváva až
dodnes.
Pred týždňom sme prežívali Národné stretnutie mládeže v Prešove, ktorého hlavným
mottom bola „odvaha“. A príkladom takejto odvahy je pre nás Boží sluha biskup Ján
Vojtaššák. Nebál sa byť sám sebou, verný Bohu, Cirkvi a Pravde. Nebál sa ísť proti prúdu
doby poukazujúc na skutočné hodnoty, ktoré urobia človeka naozaj šťastným. Sme Bohu
vďační za jeho osobný príklad, za jeho život, za jeho mučenícke svedectvo. Spoločne dnes
prosme, aby Všemohúci Boh vypočul našu modlitbu, ktorú sa s dôverou denne modlíme, aby
sme si Božieho sluhu biskupa Jána Vojtaššáka mohli uctievať ako blahoslaveného.
Srdečne pozdravujem chorých a trpiacich, ktorí sa s nami spojili prostredníctvom vysielania
Rádia Lumen. Drahí bratia kňazi, milovaní veriaci našej Spišskej diecézy, ďakujem všetkým
vám, že ste prišli.

