Natanael
Marec 2019

2.

O b č a s n í k R í m s k o k a t o l í c k e j f a r n o s t i s v. B a r t o l o m e j a v K o š i c i a c h - M y s l a v e

Čas pokánia – čas návratu
„Pamätaj, človeče, že si prach a na prach sa obrá�š,“ alebo „Kajajte sa
a verte evanjeliu.“ Je to dojímavý obrad, keď sa človek verejne priznáva k svojej
hriešnos� a verejne dáva súhlas, že nastupuje na cestu pokánia, čiže obrátenia
sa. Nastal čas pokánia, čas návratu.
Robiť pokánie, vrá�ť sa, to nie je jednoduchá záležitosť. To�ž hriech, do
ktorého sa človek zamotal nás nechce pus�ť. Podobne ako pavučina muchu, do
ktorej sa zamotala. Ťažkosť návratu sa stupňuje aj tým, keď si človek na hriech
navykne a hriech mu dokonca chu�. Návrat k nebeskému Otcovi je len cez
Golgotu. Ona je miestom Božieho milosrdenstva, v ktorom naše hriechy hynú
ako sneh pri jarnom slniečku. Pri pokání, čiže pri návrate z hriešnej cesty, je
potrebné užívať prirodzené i nadprirodzené lieky. Predovšetkým je to modlitba,
cez ktorú do seba nasávame Božiu silu. Potom je to čítanie Božieho slova
– Biblie. Naozaj, v kresťanskej rodine nesmie chýbať kniha kníh – Biblia – Sväté
písmo, ktoré sa dnes dá kúpiť už v každom kníhkupectve. Ďalší prostriedok,
ktorý nám pomáha pri návrate je pravidelná nedeľná účasť na bohoslužbách.
K tomu treba pridať aj prirodzené prostriedky: dobrovoľné skutky odriekania,
sebazaprenia. Konkrétne: menej poli�ky i menej rozptýlenia; menej televízie
a internetu; menej jedla, pija�ky a fajčenia; menej klebiet a viac s�šenia sa;
menej zlos� a viac lásky. Veľmi sa odporúča, aby si v rodine navzájom navrhli
konkrétne predsavza�a (manželka manželovi, de� rodičom a naopak) a aj ich
kontrolovali. A tak si uľahčíme našu cestu pokánia, čiže návratu k lepšiemu.
Nastala pôstna doba, keď nebudeme počúvať len o našej slabos�
a ošklivos� hriechu, ale aj o víťazstve nad ním. Tragédia nášho života by
nespočívala v tom, že sme žili v pokušení, ale v neochote zvíťaziť nad ním.
Víťaziť sa učme v malých veciach, aby sme dokázali zvíťaziť aj vo veľkých.
Napríklad sv. Fran�šek Saleský svojej sestre, ktorá s veľkým hrmotom vošla
do izby a pýtala sa, čo má robiť, aby bola svätá, odpovedá: „Po�chu zatváraj
dvere.“
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Skutky lásky
Pôst je obdobím, v ktorom sa prehlbuje zmysel a hodnota nášho
kresťanského by�a pre znovuobjavenie Božieho milosrdenstva. Znovuobjavenie,
ktoré nás posúva k tomu, aby sme sa stali ešte milosrdnejšími voči svojim bratom.
Konkrétne kroky na dosiahnu�e tohto cieľa sú modlitba, pôst a skutky kresťanskej
lásky.
Skutky kresťanskej lásky nás viac odpútavajú od materiálnych vecí.
Materiálne dobrá, ktoré vlastníme, nie sú považované za výlučné vlastníctvo,
majú predovšetkým spoločenskú hodnotu, podľa princípu ich všeobecného
zaradenia. „Ak má niekto pozemský majetok a vidí brata v núdzi a srdce si pred
ním zatvorí, ako v ňom môže ostávať Božia láska?“ Skôr ako skutok lásky je to
povinnosť spravodlivos�.
Skutky lásky nie sú podľa evanjelia len altruizmus, ani nemajú byť
zásterkou pre hľadanie osobného prospechu či ocenenia zo strany druhých,
alebo prostriedkom na to, aby sme sa stali stredobodom pozornos�. Úprimné
rozhodnu�e pomáhať prichádza v skrytos�, nasledujúc tak Ježiša Krista. Skutky
lásky, tým, že nás približujú k ostatným, nás približujú aj k Bohu a môžu sa stať
nástrojmi skutočnej premeny a zmierenia s Ním a s našimi bratmi. Presahujú tak
„materiálnu dimenziu“ a vyjadrujú pravdu o našom by�: boli sme stvorení nie
pre nás samých, ale pre Boha a pre našich blížnych. Skutky lásky sú zakúsením
plnos� života, ktorá je v láske, a vedie k zmiereniu s Bohom, lebo „láska zakrýva
množstvo hriechov.“
Pôst v prak�zovaní skutkov lásky je teda prostriedkom na prehĺbenie
nášho kresťanského povolania. Láska inšpiruje k rôznym formám darovania sa,
podľa možnos� a podmienok každého z nás a tak robí z nášho života úplný dar.
Pôst pozýva všetkých, aby rástli v láske, v spoznávaní samého Krista v
chudobných, v osobnom a spoločnom úsilí o zblíženie sa s Kristom, v mene
ktorého máme skutočný život a sme svedkami Jeho lásky.
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Z Posolstva Svätého Otca Františka na
Pôstne obdobie 2019
„Veď stvorenie túžobne očakáva, že sa zjavia Boží synovia“ (Rim 8,19)
Drahí bra�a a sestry,
Boh prostredníctvom matky Cirkvi „milos�vo umožňuje svojim veriacim,
aby každoročne s očisteným srdcom a s radosťou očakávali veľkonočné sviatky
[...] hlbšie prežívali tajomstvo svojho znovuzrodenia, a tak dosiahli plnosť milos�
Božích de�.“
Takto môžeme ísť od jednej Veľkej noci k druhej až k naplneniu spásy,
ktorú sme už vďaka Kristovmu veľkonočnému tajomstvu prijali. Toto tajomstvo
spásy, ktoré v nás pôsobí už počas pozemského života, je dynamický proces, ktorý
zahŕňa aj dejiny a celé stvorenie.
1. Vykúpenie stvorenia
Slávenie Veľkonočného trojdnia Kristovho utrpenia, smr� a vzkriesenia,
ktoré je vrcholom liturgického roku, nás zakaždým pozýva prežívať prípravu naň
s vedomím, že naše pripodobnenie sa Kristovi je neoceniteľným darom Božieho
milosrdenstva.
Ak človek žije ako Božie dieťa, ak žije ako vykúpená osoba, ktorá sa
nechá viesť Duchom Svätým a dokáže spoznať a uvádzať do praxe Boží zákon
– počnúc tým, ktorý je vpísaný do ľudského srdca a do prírody – bude dobre
robiť aj stvoreniu a spolupracovať na jeho vykúpení. Tí, čo prijali milosť Ježišovho
veľkonočného tajomstva a naplno žijú z jej ovocia a ktorí majú dosiahnuť svoju
plnú zrelosť pri vykúpení samotného ľudského tela. Keď Kristova láska premieňa
životy svätých – ich ducha, dušu a telo – chvália Boha a vo svojej modlitbe,
kontemplácii či umení zapájajú do tejto chvály aj stvorenie.
2. Deštruk�vna sila hriechu
Keď to�ž nežijeme ako Božie de�, často sa správame voči blížnym a ostatným
stvoreniam – ale aj voči sebe samým – deštruk�vne, vychádzajúc viac či menej
vedome z presvedčenia, že ich môžeme využívať ako sa nám páči. Vtedy prevládne
nestriedmosť, ktorá vedie k spôsobu života prekračujúcemu hranice, ktorých
rešpektovanie si vyžaduje naša ľudská existencia a prirodzenosť. Nasledujeme
nekontrolované túžby, ktoré sa v Knihe múdros� prisudzujú bezbožníkom,
alebo tým, ktorí nekonajú s myšlienkou na Boha a nemajú ani nijakú nádej do
budúcnos�. Ak nemáme neustále pred sebou Veľkú noc a vzkriesenie ako náš cieľ,
je jasné, že napokon sa presadí logika chcieť všetko a hneď a mať vždy viac.
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Príčinou každého zla, ako vieme, je hriech, ktorý – odvtedy ako sa objavil
medzi ľuďmi – prerušil naše spoločenstvo s Bohom, s druhými a so stvorením,
s ktorým sme spojení predovšetkým prostredníctvom nášho tela. Prerušenie
spoločenstva s Bohom viedlo aj k narušeniu harmonického vzťahu ľudských bytos�
s prostredím, v ktorom sú povolané žiť, a tak sa prvotná záhrada premenila na
púšť. Ide o hriech, ktorý vedie človeka k tomu, že sa považuje za boha stvorenia,
cí� sa ako jeho absolútny pán a nepoužíva ho na ciele určené Bohom, ale pre
vlastné záujmy, na ujmu stvorenia a druhých ľudí.
Keď zanecháme Boží zákon, zákon lásky, napokon sa presadí zákon
silnejšieho pro� slabšiemu. Hriech, ktorý prebýva v srdci človeka – a prejavuje
sa ako žiados�vosť, túžba po nadmernom blahobyte, nezáujem o dobro druhých
a často aj o svoje – vedie k vykorisťovaniu stvorenia, ľudí a životného prostredia,
v duchu nenásytnej cham�vos�, ktorá považuje každú túžbu za právo a ktorá
napokon, skôr či neskôr, zničí aj toho, koho ovládla.
3. Uzdravujúca sila pokánia a odpustenia
Preto stvorenie naliehavo potrebuje, aby sa zjavili Božie de�, �e, ktoré sa
stali „novým stvorením“: „Kto je teda v Kristovi, je novým stvorením. Staré sa
pominulo a nastalo nové.“ Keď sa to�ž zjavia, aj samo stvorenie môže „sláviť Veľkú
noc“: otvoriť sa novému nebu a novej zemi. Cesta k Veľkej noci nás vyzýva práve
k obnove našej kresťanskej tváre a nášho kresťanského srdca prostredníctvom
pokánia, obrátenia a odpustenia, aby sme mohli prežívať celé bohatstvo milos�
veľkonočného tajomstva.
Táto „netrpezlivosť“, toto očakávanie stvorenia sa naplní, keď sa zjavia
Božie de�, teda keď sa kresťania a všetci ľudia rozhodnú podstúpiť „pôrodné
boles�“ spojené s obrátením. Celé stvorenie sa má spolu s nami vyslobodiť „z
otroctva skazy, aby malo účasť na slobode a sláve Božích de�.“ Pôstne obdobie
je sviatostným znakom tohto obrátenia. Pozýva kresťanov, aby intenzívnejšie
a konkrétnejšie uskutočňovali veľkonočné tajomstvo vo svojom osobnom,
rodinnom a spoločenskom živote, najmä prostredníctvom pôstu, modlitby a
dávania almužny.
Pos�ť sa znamená učiť sa meniť náš postoj k iným a k stvoreniu: od
pokušenia „pohl�ť“ všetko, aby sme nasý�li svoju pažravosť, až po schopnosť
trpieť pre lásku, ktorá môže naplniť naše prázdne srdce. Modliť sa, aby sme
sa dokázali vzdať modloslužby a sebestačnos� nášho „ja“, aby sme priznali,
že potrebujeme Pána a jeho milosrdenstvo. Dávať almužnu, aby sme dokázali
zanechať pochabú snahu žiť iba pre seba a zhŕňať všetko pre seba samých v ilúzii,
že si vieme zais�ť budúcnosť, ktorá nám nepatrí. Potom nájdeme znovu radosť z
plánu, ktorý Boh vložil do stvorenia i do nášho srdca: milovať jeho, našich bratov
a sestry i celý svet, a nájsť v tejto láske skutočné šťas�e.
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Kiež aj my prejdeme v Pôstnom období tou istou cestou, aby sme priniesli
Kristovu nádej aj stvoreniu, ktoré bude „vyslobodené z otroctva skazy, aby malo
účasť na slobode a sláve Božích de�.“ Nedovoľme, aby tento blahodarný čas
uplynul bez úžitku! Prosme Boha, aby nám pomohol uskutočniť cestu skutočného
obrátenia. Vzdajme sa egoizmu, zahľadenos� do seba a obráťme sa k Ježišovej
Veľkej noci. Nech sa nám bra�a a sestry v núdzi stanú blížnymi, s ktorými sa
podelíme o naše duchovné a materiálne dobrá. Keď takto konkrétne prijmeme
do nášho života Kristovo víťazstvo nad hriechom a smrťou, rozšírime jeho
premieňajúcu moc aj na všetko stvorenie.

KRÍŽ NA PLECIACH

Na pleciach kríž môj! Nie je cudzí!
Prijať ho ťažké zdá sa mi.
V trápení, v tvŕdzi, v plači, v núdzi,
pred sebou mám ho na dlani.
Rozžiar ma, Pane, svetlom svojím,
spáľ vo mne ľútosť nad sebou.
Nech pred ním stále neutekám
nech vravím fiat s velebou.
Nech mi je tento kríž môj ťažký
mostom ku tebe, milý môj...
Tak už ho beriem, tak už idem
len prosím, pri mne bdej a stoj.

No za�aľ mi len pomôž prijať
kríž - tento tréning pre Lásku...
Odpovedz, keď sa budem pýtať
a zotri márnu otázku.
Keď hlavu zdvihnem z
mraveniska
a uzriem raz tvoj veľký svet,
pohladíš ma tak celkom zblízka,
nebude treba toľkých viet.
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TEN MÔJ KRÍŽ
Smútok sa zračí v mojej tvári a z očí sa vytra�l aj posledný jas.
Dúfam Pane, že budem ešte počuť tvoj hlas.
Hlas, ktorý sa mi prihovoril už toľkokrát,
hlas, ktorý som počuť nechcel a utŕžil som preto toľko strát.
Už nechcem tápať v beznádeji,
modlitbou svojou priblížiť sa k tebe Pane chcem,
ale pýtam sa sám seba, či to ešte viem.
Prosím ťa, pred tebou kľačím,
vypočuj ma, lebo svoj kríž už dlho so sebou vláčim.
Viem, že všetko má svoj čas,
podmienky už nechcem klásť.
V najväčšej pokore Pane stojím tu pred tebou,
v modlitbách �cho prosím: dovoľ mi môj kríž oprieť so všetkou ťarchou o ten
tvoj.

