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„Roztrhnite si srdcia a nie
rúcho“ (Joel 2, 13)
„Nik, kto v neho verí, nebude
zahanbený.“ (Rim 10, 11)

Bol to chlapec, ktorého som

nikdy nechcel. Nedokázal som
si to predstavi . Ja, ktorý som
vyrástol bez otca, akoby som
sa mohol sta otcom. Správny
muž pod a mojich predstáv sa
nikdy nebál. Vždy si vedel rady.
Svoje srdce len tak niekomu
nedá, aby ho nikto nemohol
zrani . Zrazu do môjho života
vstúpil chaos. Na jednej strane
som sa tešil z príchodu nového
loveka. Na druhej som mal
strach, o už len ja môžem da
tomuto die u, ke ni nemám. Napriek mojim pochybnostiam sa mi narodil krásny
chlapec. Priehrada v mojom
srdci sa pretrhla, bol som zaplavený láskou k tomuto malému lovie ikovi. No zakrátko
táto potopa nadšenia so sebou
priniesla obavy. o ke tohto
chlapca stratím? Znovu sa do
môjho srdca nas ahoval rozpor. Na jednej strane obrovská
láska, na druhej znehyb ujúci
strach. Chcel som beža
k nemu, a zárove pre od neho. Moja láska k tomuto die au ma doslova pohltila. Držal
som ho na rukách a uvedomil
som si, že tento malý chlapec
mi ukradol srdce. O mesiac
neskôr sa stalo nie o strašné.
Chlapec ochorel. Mal vysokú
teplotu. Držal som ho a márne
som sa snažil utíši jeho pla .
Vedel som o malých de och
dos na to, aby mi bolo jasné,
že musí do nemocnice. Doktor
nás požiadal, aby sme po kali
v akárni. Odmietol som, chcel
som by stále pri om. Bol som
vtedy omrá ený všetkým strachom sveta. A zárove som
zúril. Bože, ako sa opovažuješ
hra sa s mojím synom? Držal

som Michala pevne v náru í,
akal som na výsledky. Chodil
som po miestnosti sem a tam
a zápasil som s Bohom. Po
chvíli môj hnev ochladol. Za al
som hovori s Bohom úplne
inak. Ot e, prosím, neber ho,
vezmi si m a. Ak je to také
vážne, prenes jeho osud na
a. Jeho nechaj ži . Tá modlitba bola absurdná, ale myslel
som to vážne. Naš astie výsledky ukázali, že nejde
o obávanú vážnu chorobu, ale
len o vírusovú infekciu,
z ktorej sa za pár dní môže
dosta . Nie o sa vo mne v tom
krátkom okamihu zmenilo.
Stal som sa aspo na chví u
skuto ným mužom, otcom,
o ktorom som sníval. Poas tých minút v nemocnici
som zistil, že som pripravený
da za syna svoj život. Za al
som chápa význam slov „ži
pre druhých“. Pochopil som,
že môj život mi nepatrí. Som
povolaný ži pre druhých najmä pre manželku, syna.
A chcem tak ži . Možno práve
toto robí muža mužom. Vtedy
vytryskla zo m a otcovská
láska a chcela, aby som zachránil syna. Pochopil som, že muž,
aby bol správnym otcom, musí
ma aspo raz zlomené srdce.
Boh nás volá, aby sme boli silní
na slabých miestach. Nikdy
som neprežil vä šiu hrôzu
a bezmocnos . Nie o sa vo
mne prebudilo a bolo to silnejšie ako strach. Možnos straty
syna ma nau ila schopnosti
by skuto ným mužom. Zistil
som, že už mám na to sta sa
otcom. Našiel som hlboko
v srdci ve kú silu. Nau il som
sa, že by mužom neznamená
nájs návod na úspešný život.
Problém nespo íva v tom, o
nám chýba. V mojej duši nebolo ni , o by bolo treba doplni . Skuto ná tragédia bola
v odmietaní toho, o mi bolo
najvlastnejšie, ži naplno po-

slanie muža – otcovstvo.

Pôst, snaha vedie si odoprie . Skúsme to inak. Pôst
snaha vedie si správne dopria . S pôstom sa nám spája
snaha zaprie sa, odrieknu .
Je to naozaj len o tomto? Pôst
môže znamena výzvu dopria si, dopria druhému.
Dopria si to, o sýti dušu,
dopria si to, o nap a naše
vz ahy. Tak napríklad, muž sa
zriekne ve kého rez a, natla í
sa špagetami, (ve ký pôstny
in). Je z toho nervózny, pri
prvej príležitosti sa poháda so
ženou, zoseká deti. Na o je
taký pôst? Ale urobi nie o, o
preh bi vz ah, nie o, pri om
sa stane viac otcom, manželom, priate om. Niekedy je
ahšie zaprie sa v jedle ako
zaprie sa v nie om, o mi
bráni by pre udí, ktorí ma
potrebujú. Jednoducho povedané, radšej si da kolá ik
v spolo enstve s niekým, kto
ma potrebuje ako zaprie sa
a nak mi sa pýchou.
Ó, Kriste, ktorý si pokrytý
svetlom ako pláš om, stál
si kvôli mne pred Pilátom
nahý. Odej ma tou mocou, ktorou si zahalil svätých, ktorí zví azili nad
zápasmi tohto sveta. Pane, nech tvoje Božstvo
nájde vo mne za úbenie a
vedie ma nad tento svet,
aby som mohol prebýva
s tebou. Ó, Kriste, ve kí
Cherubíni nie sú schopní
na Teba h adie pre slávu
tvojho výzoru, ale zo svojej lásky si prijal na svoju
tvár slinu. Odstrá z mojej tváre hanbu a daj mi,
aby som v ase modlitby
mal pred Tebou otvorenú
tvár. (Svätý Izák Sýrsky)

Pôstne listy
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Farnos svätého Tomáša apoštola Šípok

Popolcová streda
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úvod
Ako spolupracovníci vás napomíname, aby ste Božiu
milos neprijímali nadarmo.
Ve hovorí: „V milostivom
ase som a vyslyšal a v de
spásy som ti pomohol.“
(2 Kor 6, 1-2)
Skupina farmárov bavlny
sedela okolo ohniska a
rozprávala sa o náboženstvách. Rozhovor sa rýchlo sto il na debatu o hodnote jednotlivých vyznaní, ktorých farmári boli
lenmi. Po mnohých argumentoch sa skupina otoila na najstaršieho spomedzi nich, ktorý po as
celej debaty ml al. „Tak
o povieš?“ spýtali sa.
„Ktoré náboženstvo je
najlepšie?“ „Nuž,“ povedal starec zamyslene,
„ke pozbierame bavlnu,
musíme ju da vy isti . K
isti ovi bavlny vedú tri
cesty, to viete. Môžete ís
priamo cez tento vysoký
vrch. Je to najkratšia cesta, ale vyžaduje ve a sily
na výstup. Môžete ís okolo
východnej strany vrchu. To
nie je príliš aleko, ale cesta je
ve mi zlá. Môžete však ís aj
okolo západnej strany vrchu.
Je to najdlhšia cesta, ale najahšia. Ale viete... ke sa kone ne dostanete k isti ovi
bavlny, nespýta sa vás, akou
cestou ste prišli. Spýta sa iba
toto: „Aká dobrá je tvoja ba-

vlna?“
as letí... Kedy sa hlási o
slovo udská duša? Dokáže
aka v nevšímanom ústraní
celé dni. Zdanlivo akoby sa
ni nedialo... A kedy sa hlási
o slovo Boh, darca každej
sekundy nášho života i všetkého, o nám život prináša?

aká aj roky - a zdanlivo sa
ni nedeje. Nahromadený
podtlak prázdnoty však
skôr-neskôr vyrazí na povrch. Až vtedy s boles ou
zis ujeme, že naozaj len
zdanlivo sa ni nedialo. V
skuto nosti nám unikalo
najpodstatnejšie. Unikol
nám život. Nenašli sme si

na as. Máme tu pôstne
obdobie - as na to, aby sme
takýmto smutným objavom
slobodne a dobrovo ne
predišli. Je to as zisti , aká
dobrá je naša duša. Až ke
lovek ochorie, zistí, akým
ve kým darom je zdravie a
o všetko od neho závisí. A
až ke si lovek prechodne
odriekne jedlo, nápoj,
innos , vyplavia sa na
povrch hodnoty, na ktoré zabúdal, pretože sú
svojou povahou jemné,
precízne, duchovné a
nehlásia sa dravo o slovo. Až ke sa lovek
dostane do Božej blízkosti, môže spozna ,
aký ma vnútorný život.
ím žije jeho srdce. Ve ký pôst je obdobím na zastavenie lavíny
asu. Nie je to as sebatrýzne, ale as oslobodenia sa od toho, o nás
spútava. Namáhavého
síce, ale zárove prinášajúceho rados . Každý
za seba by mal vedie ,
o sú tie putá v jeho
prípade a o ho z nich
môže vyslobodi : lakomého charita, rozbehaného stíšená modlitba, workoholika as na odpo inok a
vz ahy, alkoholika a faj iara
askéza... A pre nás všetkých,
o máme v sebe tendenciu
to hlbšie, duchovné odklada , je to as za
hne !
V marci neza ína len pôst,
ale aj ve ké automobilové
preteky Formuly 1 ve kou
cenou Austrálie. Kto trochu

sleduje tento šport ur ite
ve mi dobre vie, že pri samotných pretekoch je najdôležitejší štart a samozrejme
dobré, o možno najlepšie,
miesto na štarte. Kto stojí na
štarte kdesi vzadu, resp.
zaspí alebo pobabre štart,
môže to vä šinou rovno zabali . Aj my dnes za íname
jednu dôležitú as roka Ve ký pôst. Ve mi dobre
chápeme, že je as pokánia,
návratu k Otcovi. Záleží na
tom, ako ho za neme. Dôležité je nezmeška tohoro ný
pôst, potrebné je ži ho tu a
teraz. Prajeme Vám, aby meditácie, ktoré vám budeme
ponúka v tomto pôstnom
období, pomohli o najlepšie
odštartova a preži pôstne
dni, aby ste objavovali výzvy,
dary, ktoré ponúka, a tak sa
mohli sta lepšími Božími
priate mi.
Požehnaný pôst
želajú saleziáni.

tvrtok

7.3.2019

zrieknutie sa
„Lebo kto by si chcel život
zachráni , stratí ho, ale kto
stratí svoj život pre m a,
zachráni si ho.“
(Lk 9, 24)

V starom Grécku žil mudrc,

ktorý vedel da každému
dobrú radu a pou enie. Istého d a prišiel k nemu akýsi
chytrák, ktorý držal v ruke
vrabca tak, že ho nebolo vidie . I spýtal sa mudrca, i
vrabec, ktorého drží v ruke, je
živý alebo m tvy. – Pritom si
myslel: ak povie, že je m tvy,
otvorím dla a vrabec vyletí
živý. Ak povie, že je živý, stisnem vrabca a zadusím ho.
Potom budem ma pravdu ja!

Mudrc bol však chytrejší a
pohotovo odpovedal:
„Vrabec je taký, akým ho
chceš ma . Ak živým, bude
živý – ak m tvym, bude m tvy.“

Tento pôst sa môže sta

tým vrabcom. Bude taký,
ako sa k nemu postavíme,
ako ho uchopíme,
bu ho zabijeme stiskom
ahostajnosti
a ni nerobenia alebo nám
prinesie život. Tým vrabcom
môže by aj naša duša.
Bude taká, akú ju chceme
ma . Ak živú, bude živá, ak
tvu, bude m tva. M tvu ju
robia aj naše pomýlené názory, postoje, myšlienky
ktoré môžu vyzera ako
uš achtilé. Zabíjajú nás, nevedú k životu. Pôstne pokánie, môže znamena zrieknutie sa týchto zlých myšlienok, názorov... Každý z nás
je hriešny. Všetci sme sa viac
-menej vzdialili od otcovského domu. as sa i pre nás
naplnil, aby sme sa obrátili a
verili evanjeliu. Lebo kto by
si chcel život zachráni , stratí ho, ale kto stratí svoj život
pre Ježiša, zachráni si ho.
Nebojme sa „stráca “ svoj
život. Jeden stredoveký maliar bol ve mi prísny k svojim
žiakom. Každé plátno, ktoré
nakreslili, nielenže skritizoval, ale po kritike ho roztrhal
na kúsky. Chcel od nich vždy
viac. Takto ich tla il k dosiahnutiu maliarskej dokonalosti. Roztrhal aj diela, ktoré
už azda dosahovali túto dokonalos , len preto, aby
jeho žiak nepod ahol pýche

a neprestal by na sebe pracova . Boh si po ína niekedy
podobne v našich životoch.
Aby sme neostali stá . Volá
nás k dokonalému životu v
jednote s Ním, ponúka nám
všetky prostriedky a rady na
dosiahnutie tohto cie a. Sprevádza nás a mnohokrát trhá
plátno, ktoré ma ujeme svojim
životom. Trhá toto plátno
nášho života, ke sa nedržíme
zadanej témy – teda ke nemáme na mysli cie , ku ktorému nás volá. Trhá plátno nášho života, ke sa ním dáme
iba inšpirova a ma ujeme
pod a svojich predstáv. Trhá
plátno nášho života, ke nepoužívame techniku a prostriedky, ktoré nám k tomu
dáva. Trhá plátno nášho života, ke nevkladáme do tohto
diela všetku našu energiu a
talent. Trhá plátno nášho života dokonca i vtedy, ke si poíname ve mi dobre, len aby
nás ubránil pred pýchou, ktorá
by nás mohla zvies k stagnácií. Cítime toto trhanie plátna.
Cítime to, ke sa ocitáme v
slepých uli kách a nevieme,
kam alej so svojím životom.
Cítime to vo chví ach, ke sa
nám zdá, že všetko sa pokazilo, že ni nejde pod a našich
predstáv. Cítime to vo chvíach akejsi melanchólie, ke si
uvedomujeme, že sme premrhali ve a rokov života nedôležitými vecami. Aké plátno
(myšlienky, predstavy) mám
v tomto pôste dovoli Bohu,
aby mi ho upravil?

Piatok
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almužna
„Láma hladnému svoj
chlieb...“ (Iz 58, 1)

Jedna novomanželka varila

polievku, a to prvýkrát bez
toho, aby pri nej bola jej matka

alebo svokra, alebo niekto skúsenejší. Chcela ju uvari o najlepšiu, a tak ju každú chví u
ochutnávala. Stále jej v nej osi
chýbalo. Raz pridala trocha soli,
potom vegety, neskôr korenia...
Až nakoniec bola tá polievka
úplne na ni , nikomu nechutila a
ona ju musela vylia do odpadu.

Aj my takto

osi prvýkrát
„varíme“. Je to náš život. A tiež
si ho chceme o najlepšie
„prichuti “, aby bol dobrý. Preženieme to. Nedá sa jes . Robíme jednu ve kú chybu, pri dochucovaní používame príliš
pozemské „koreniny“ a zabúdame na tie, ktoré ochucujú
život naveky. Je tu jeden zásadný rozdiel medzi nami a tou
gazdinou. Ona svoju polievku
vyliala a navarila druhú. No o s
pokazeným udským životom?!
Pôst je obdobím, ke sa trocha
viac ako inokedy zdržiavame
tých pozemských „chutí“. Nech
je to zárove príležitos použi
ve né koreniny a dochuti si
ve ný život. Boh nám dáva to ko darov a my ich nedokážeme
objavi , prija ich, premeni ,
aby sa náš život mohol sta
chlebom, ktorý chutí. Nie sme
aj my podobní starej žene, ktorá žila vo ve kej chudobe, a v
cudzine mala bohatého syna,
ktorý ju mal rád. Raz ženu navštívil sociálny pracovník a pýtal sa na jej syna. Žena mu rozprávala, že syn jej asto píše
krásne listy a vždy priloží aj
zvláštne obrázky. Neviem, preo to robí, o tým myslí. Muž si
nechal ukáza obrázky a zistil,
že sú to doláre. Chudobná žena
mala z nich už pekný majetok.
Nevedela, že tieto obrázky,
ktoré jej posiela syn, ju môžu
ochráni pred chudobou. Nie
sme aj my jej podobní. Boh
nám dáva poklady a my z nich
robíme smeti. Pôst je dar, cez
ktorý nám chce Boh pomôc

pozna jeho dary, „okoreni
si nimi život“, aby chutil. o
otravuje môj život? Akú prísadu potrebujem, aby môj
život chutil?

Sobota

9.3.2019

modlitba
Ježiš videl na mýtnici sedie
mýtnika menom Léviho
a povedal mu: „Po za
mnou!“ (Lk 5, 27)

V nemeckého Neumünsteru

môžu pútnici vidie zvláštny
kríž, o ktorom rozpráva legenda. Ke po as tridsa ro nej vojny Švédi toto mesto
plienili, jeden vojak pri rabovaní prišiel do kostola a videl
tam kríž. Nevšímal si ukrižované telo Krista, jeho ruky,
nohy i prebodnutý bok, ale
zlatú korunu na hlave. Rozhodol sa, že ju ukradne. Pristavil
si schody a v okamihu, ke sa
natiahol po korune, uvo nili
sa ruky Ukrižovanému
z klincov – nie, aby udrel lúpežníka, naopak, objal ho do
svojho náru ia s takou silou,
že vojak pocítil vo svojom
srdci taký prúd Ježišovej lásky, že sa v hlbokej útosti za
všetky svoje hriechy života
hodil na kolená pod kríž a
plakal. Odvtedy je na kríži
Ježiš pribitý len nohami a
ramená sú otvorené k objatiu
každého, kto sa mu obja dá.

Ježiš nám ponúka priate stvo aj vtedy, ke ubližujeme, zlyhávame. Chce nás
obja . Dovolíme mu to? Ako
sa môžeme necha obja
Kristom? Ak sa v tomto pôste otvoríme pre priate stvo.
Ke si spomenieme na hlavné predpoklady pre za atie
duchovného priate stva,
môžeme v nich spozna
štyri rty priate stva, ktoré

nás privedú do Ježišovej
blízkosti napriek všetkým
prekážkam. Tou prvou rtou
je báze pred Bohom. Táto
rta priate stva nám pomáha
spozna naše pravé miesto
pred Bohom, odha uje nám
ve ké diela lásky, ktoré Boh
pre nás koná, a prináša zrete né pochopenie obrovskej
a ve nej straty, ke sa bránime vstúpi do spolo enstva
s Bohom. Báze v nás vzbudzuje túžbu po nie om, o
nás presahuje. Je to túžba
po naplnení, po nie om, o
dá zmyslel našim d om. Druhou rtou je jednoduchší
život. Táto rta nám pomáha
odstráni zbyto né veci zo
života. Ak sme naplnení svetom, tak v našom vnútri nie
je priestor pre Boha a jeho
milos . Tretia rta priate stva sú slová, myšlienky,
príbehy svätých u ite ov
duchovného života, ktorí
z vlastnej skúsenosti nás
ia jednotlivým krokom
duchovného priate stva s
Ježišom, jeho zákonitostiam
a nástrojom. Štvrtou rtou je
modlitba, ktorá neustálym
výkrikom: „Pane, zmiluj sa!“
prosí a priam žobre o pomoc
zhora. Ak prijmeme pomoc
týchto štyroch t, ve mi
rýchlo, priam v nieko kých
och, nás prinesú do Božieho náru ia, aby sme boli
uzdravení z nášho paralyzovaného duchovného života.
A nielen to. Dajú nám ten
správny impulz do duchovného života. Budú nás
i na alej sprevádza
a povzbudzova
k neustálemu duchovnému
rastu, ktorý vedie k životu
v Kristovi. Akú knihu alebo
aké stránky na internete
chcem po as pôstu íta ?

