Záhorská Ves – Suchohrad
29.SEPTEMBRA 2019
Č. 40
HODY V NAŠEJ FARNOSTI NA SVIATOK
SVÄTÉHO MICHALA ARCHANJELA

Kostol na vrchu Gargano zasvätený sv. Michalovi
v Taliansku

História tohto sviatku
Sv. Michal v roku 490 sa raz zjavil v Gargane sv. Lorencovi v
Taliansku. Nejakému bohatému pánovi sa stratil najkrajší býk. Našiel
ho v neprístupnej jaskyni. Prekvapilo ho to. V nemožnosti vybrať ho
stadiaľ sa rozhodol, že ho zabije s lukom. Ten šíp zmenil trasu a trafil
a poraniac jeho. Prekvapení a cítiac nadprirodzenú situáciu si boháč
išiel za Lorencom Majoranom zo Siponta, aby mu vyrozprával čo sa
stalo.
Ako ho vypočul biskup vyhlásil 3 dni modlitby a pokánia. Vo sne
sa biskupovi zjavil Michal archanjel a povedal mu: “Som stále v
prítomnosti Boha. Jaskyňa je mne zasvätená. Je to moja voľba. Ja sám
som jej anjelom strážnym. Ten kto bude prosiť v modlitbe bude
vypočutý. Venuj jaskyňu kresťanskému kultu“ Biskup nenasledoval
žiadosť archanjela, lebo na vrchu bol pohanský kult, ktorý pretrvával.
Sú rozdielne svedectvá, ktoré sú napísané. List pápežovi Gelazianovi
I. 493-494 roku.
Dokument ktorý je viac jasný, ktorý ponúkol fakty o zázraku,
ktoré dávajú pôvod kultu sv. Michalovi. Je kniha zjavenia sv. Michala
na vrchu Gargáno z 8. Storočia.
Dva roky po tom 492 celé mesto sa nachádza v obliehaní barbar.
kráľa Oduace. Unavení a vyčerpaní biskup zo Sipontu získal na 3 dni
prímerie, počas ktorého zjednotil ľud v modlitbe. Zjavil sa mu
Archanjel druhý krát a prisľúbil mu víťazstvo. Povzbudení správou aj
keď boli obkľúčení vyšli z mesta a začal sa jeden zúrivý boj
sprevádzaný búrkou piesku a krupobitia, kde sa búrka piesku zvrhla
na útočníkov. Tí vystrašení utiekli. V znamení vďačnosti celý ľud
Sipontu vystúpil na vrch v procesii. Biskup sa neodvážil vstúpiť do
jaskyni.
V roku 493 po víťazstve biskupa Lorenca mal v úmysle
poslúchnuť príkaz Archanjela zasvätiť jaskyňu sv. Michalovi
v znamení vďačnosti. Išiel do Ríma k pápežovi Gelaziánovi I., ktorý
vyhlásil súhlasné stanovisko. Prikázal mu vstúpiť do jaskyne spolu

s biskupmi. Povzbudení tým čo mu pápež povedal biskup chcel
zasvätiť jaskyňu sv. Michalovi Archanjelovi.
Archanjel sa mu zjavil tretí krát ohlásiac mu, že ceremónia
posviacky nie je nevyhnutná lebo on sám posvätil túto jaskyňu svojou
prítomnosťou. Biskup potom nariadil stavbu kostola pred vstupom do
jaskyne, ktorá bola venovaná Michalovi Archanjelovi 29.septembra
493. Svätá jaskyňa ostala do dnešných dní ako miesto uctievania,
ktorá nikdy nebola posvätená ľudskou rukou a ktorá bola prijatá cez
stáročia s názvom nebeská bazilika. Štvrté zjavenie Michala archanjela
bolo v roku 1656 keď celé južné Taliansko bolo zamorené morom.
Arcibiskup Alfonzo Pučineli rozhodol keďže nenašiel iné riešenie
v boji proti epidémii obrátiť sa na sv. Michala s modlitbami a pôstom.
Na úsvite 22.septembra bol ponorený v modlitbe arcibiskupskom
paláci. Cítil zemetrasenie hneď potom sa mu zjavil sv. Michal
a nariadil mu požehnať kamene jeho jaskyne a vyryť do nich znak
kríža a označiť písmenami MA. Každý kto sa zbožne dotkol týchto
kameňov mal byť imúnny pred morom. Arcibiskup vykonal príkaz
Archanjela a mesto bolo oslobodené od moru.
Na pamiatku na stálu vďačnosť za zázrak arcibiskup postavil
pomník sv. Michalovi na námestí mesta, kde sa ešte dnes nachádza. Je
tam nápis princovi anjelov víťazovi nad morom patrónovi
a ochrancovi pomník stálej vďačnosti.
Preložené z talianskej stránky farnosti Gargano.
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