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Žádný projev ctnosti nemůže být veliký, pokud není též přínosem pro druhé
Letos prvního března začíná postní doba Popeleční středou. V tento den se v
kostelích udílí popelec. Kněz věřícím udělá na čele křížek se slovy:
„Pamatuj, že jsi prach a v prach se
obrátíš," nebo: „Obraťte se a věřte
evangeliu". Následuje doba čtyřiceti
postních dní do Velikonoc (neděle se
nezapočítávají). Všichni jsou vyzýváni
k postu - umět si něco odříct, modlitbě
- jako hovoru s Bohem (věnovat Bohu
svůj čas) a skutkům milosrdenství - tedy mít srdce otevřená pro druhé. +Noela
Postní zamyšlení papeže Františka z roku 2013, tou dobou kardinál v Buenos Aires
Postupně si zvykáme na to, že skrze sdělovací prostředky sledujeme a
nasloucháme událostem černé kroniky současné společnosti, přičemž tyto
události jsou prezentovány téměř jako nějaké perverzní potěšení, a též si
zvykáme, že se takových událostí dotýkáme a cítíme je ve svém okolí a na vlastní
kůži. Drama se odehrává v naší ulici, v naší čtvrti, v našem domě a – proč ne – v
našem srdci. Žijeme společně s násilím, které zabíjí, které rozbíjí rodiny a
podněcuje války a konflikty v mnoha zemích světa. Žijeme společně se závistí,
nenávistí, pomluvami.
Postní doba se nám představuje jako volání pravdy a jisté naděje, jež nás vedou k
tomu, abychom odpověděli Ano. – Ano, je možné nemalovat si umělé úsměvy,
jako by se nic nedělo. Ano, je možné, že všechno bude nové a jiné, protože Bůh,
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který je „dobrotivý a milosrdný, shovívavý a plný lásky“ nás povzbuzuje k
novému začátku. Dnes jsme opět pozváni vydat se na postní putování vstříc
Životu, na tu cestu, která zahrnuje i kříž a odříkání, na cestu, která bude
nepohodlná, avšak ne neplodná. Jsme pozváni uznat, že něco v nás samotných,
ve společnosti nebo v církvi není v pořádku, a změnit se, změnit směr, obrátit se.
Tato liturgická doba, kterou dnes církev započíná, není zde pouze pro nás, ale
také pro proměnu naší rodiny, našeho společenství, naší církve, naší vlasti a
celého světa. Těchto čtyřicet dní je k tomu, abychom se obrátili ke svatosti Boží,
abychom se stali spolupracovníky, kteří obdrželi milost a možnost obnovit lidský
život tak, že každý člověk zakusí spásu, kterou nám svou smrtí a
zmrtvýchvstáním získal Kristus.
Kromě modlitby a pokání, jako projev naší víry ve velikonoční sílu, která
všechno proměňuje, se i my připravme, abychom stejně jako předchozí roky
prožívali náš konkrétní postní projev solidarity.
Žádný projev ctnosti nemůže být veliký, pokud není též přínosem pro druhé...
Tento čas, který budeme prožívat, ať je též příležitostí, kterou nám nabízí Bůh,
abychom rostli a zráli ve vztahu k Pánu, jenž se nám zjevuje skrze tváře trpících
lidí a dětí bez budoucnosti, skrze třesoucí se ruce zapomenutých starých lidí a
skrze obavy tolika rodin, které s odvahou předávají život, aniž by nalezly
někoho, kdo by jim poskytoval oporu.
S otcovským pozdravem
kardinál Jorge Mario Bergoglio, SJ
Zdroj: http://www.paulinky.cz/clanky/Postni-poselstvi-kard-Jorge-Mario-Bergoglio-SJ.html, kráceno
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