Dňa 6.júna o 17. hodine sa pred Katedrálou Jána Krstiteľa v Trnave zhromaždilo
približne 200 veriacich, ktorí si modlitbou svätého ruženca pripomenuli 5. výročie
vysviacky Róberta Bezáka za arcibiskupa Trnavskej arcidiecézy. Za svojho syna sa prišli
pomodliť aj rodičia a sestra Róberta Bezáka. Svoje poďakovanie arcibiskupovi Róbertovi
Bezákovi a nádej v spravodlivé vyriešenie tohto bolestivého prípadu vyjadrili vrúcnou
modlitbou nielen Trnavčania a veriaci z okolitých obcí, ale pomodliť sa prišli tiež veriaci
z Bratislavy, Piešťan, Nitry, či Záhoria. Prítomnosť kňazov jezuitu Patrika Kovaľa a jeho
brata, redemptoristu Marcela Kovaľa vniesla do atmosféry spomienkového stretnutia a
sŕdc veriacich pokoj, lásku, radosť a nádej. Na záver sa prítomní pomodlili na úmysel
Sv. Otca a o pomoc poprosili sv. Jána Pavla II. a sv. Jána XXIII. Po požehnaní sa veriaci
presunuli do Pastoračného centra Božieho Milosrdenstva, kde farár farnosti TrnavaPrednádražie Marián Díreš odslúžil sv. omšu s úmyslom "Za zdravie a Božiu milosť pre
arcibiskupa Róberta Bezáka". Spolucelebrantmi boli bratia Kovaľoví.
Slovami je ťažko opísať atmosféru pokoja, lásky a radosti, ktorá naplnila celý kostol a
srdcia prítomných. Obmedzené priestory Pastoračného centra nemajú kapacitu pre taký
počet ľudí, aký sa v deň výročia vysviacky arcibiskupa Róberta Bezáka prišlo pomodliť
za svojho arcibiskupa, a tak mnohí si v tichosti, bez reptania "odstáli" celú sv. omšu pred
dverami Pastoračného centra. Všetci sa zhromaždili s jedným úmyslom - s kresťanskou
láskou a úctou poďakovať svojmu arcibiskupovi za všetko krásne, čo im daroval, za
stretnutia s ním a za všetko dobré, čo spravil pre Trnavu, celú arcidiecézu a celé
Slovensko. V kostole bolo cítiť pokoj a nádej, že Pán Boh vypočuje naše prosby, že sa
dočkáme “odhalenia pravdy” a arcibiskup Róbert Bezák dostane možnosť obhájiť sa
voči klamstvám a nepravdivým obvineniam. Nebolo na to treba veľa slov, nebolo treba
potlesku, nebolo treba žiadnych iných prejavov, to krásne tam vniesli celebrujúci kňazi
a prítomní veriaci. Cítili sme, že sme jedno skutočné kresťanské spoločenstvo, ktoré sa
úprimne modlí na jeden úmysel. Cítili sme, že bolesť, ktorá nás už dva roky ťaží, je
našou spoločnou bolesťou, ale teraz sme ju spoločne odovzdali Pánovi s prosbou, aby ju
vyslyšal.
Sme presvedčení, že ak by v piatok prišli do Trnavy “vizitátori” či “informátori”, ktorí by
chceli pravdivo popísať pôsobenie arcibiskupa Róberta Bezáka v Trnave a ľudí, ktorí za
ním stoja, vyvrátili by všetky chýry o rebelantstve, neposlušnosti k Sv. Otcovi, či
odvracania sa od pravej viery. Sme presvedčení, že by tu videli ducha lásky, pokoru,
vieru, túžbu po pravde a spravodlivosti.
Naše úprimné poďakovanie patrí pánovi farárovi Mariánovi Dírešovi, bratom
Kovaľovcom
a všetkým, ktorí prispeli k dôstojnej spomienke na 5. výročie
arcibiskupskej vysviacky Róberta Bezáka.
V Trnave 9.6.2014
za organizátorov spomienkového podujatia:
Elena Timková

