Myšlienky na apríl 2021
1. „Modlitba je duchovná obeta, ktorá zrušila predchádzajúce
obety.“ (Tertulián)
2. „O čo modlitba klope, to pôst dosahuje a milosrdenstvo
dostáva.“ (sv. Peter Chryzológ)
3. „Malý oblak zvykne zakryť slnko, ale keď prejde, slnko žiari
veľmi oslnivo. Malá skľúčenosť zvykne zakryť dušu, ale radosť,
ktorá príde, je veľmi veľká.“ (sv. Izák Sýrsky)
4. „Chváľ, verná duša, svojho Vykupiteľa, lebo on ťa vykúpil
veľkým utrpením. Chváľ svojho dobrodinca, ktorý ti koná viac
dobra, ako ty dokážeš vymenovať.“ (Tomáš Kempenský)
5. „Podstatou každého úsilia o nasledovanie Pána je pozornosť.“
(sv. Ignác Brjančaninov)
6. „Chceš, aby som hľadela na seba ako na stvorenie, ktorému si
dal svoj obraz a podobu a s ktorým si sa ty zjednotil v bahne
človečenstva.“ (sv. Katarína Sienská)
7. „Keď láska odíde, duša hneď začína chladnúť, ako keď
vezmete varom bublajúcemu hrncu oheň.“ (sv. Augustín)
8. „Ten, kto miluje, lieta, beží a raduje sa. Je slobodný a nič ho
nemôže obmedziť.“ (Tomáš Kempenský)
9. „Keď si praješ priblížiť sa k Bohu svojím srdcom, najprv mu
ukáž svoju túžbu telesnými námahami.“ (sv. Izák Sýrsky)
10. „Jedno vidím v tvojom svetle, že vôľa, ktorú si nám dal ako
slobodnú, je upevňovaná svetlom viery.“ (sv. Katarína Sienská)
11. „Keď bývaš smutný a slabý, chváľ a ďakuj, že ťa Boh navštevuje, skúša, čistí, aby si nebol pyšný a nedúfal v seba, ale
v Boha.“ (Tomáš Kempenský)
12. „Ako olej sýti plameň lampy, tak milosrdenstvo sýti poznanie
v duši.“ (sv. Izák Sýrsky)
13. „Ak sme zaštepení do teba, potom konáre, ktoré si dal
nášmu stromu, prinášajú svoje ovocie.“ (sv. Katarína Sienská)
14. „Tvoja sláva a nádej spočíva len v tom, že budeš umŕtvovať
všetko, čo je tvoje, a hľadať život v Kristovi.“ (sv. Bazil Veľký)
15. „Láska tvorí z dvoch duší jednu.“ (sv. Augustín)

16. „Márna sláva spôsobuje, že raz pokorené a vyhnané vášne
sa znovu vracajú do márnomyseľnej duše.“ (sv. Izák Sýrsky)
17. „Večná Pravda, spoj a zaštep do seba tých, ktorých si mi dal,
aby som ich milovala osobitou láskou.“ (sv. Katarína Sienská)
18. „Cesta ku Kristovi je premôcť seba a nasledovať Krista.
Nepatrná námaha sa ti mnohokrát vráti.“ (Tomáš Kempenský)
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19. „V miere slobody srdca od pút tela sa otvárajú dvere
poznania.“ (sv. Izák Sýrsky)
20. „Pôst nevzklíči, ak ho nebude zavlažovať milosrdenstvo.“
(sv. Peter Chryzológ)

Milí priatelia!

21. „Ak budú tvoje úmysly čisté, budeš môcť plesať s Máriou
v skutočnej radosti srdca.“ (Tomáš Kempenský)
22. „Srdce, ktoré prijalo nebeské semeno, je zmenené
v rozprávaní, v myslení, v spôsobe života, zmenené v jeho
zmysloch.“ (sv. Izák Sýrsky)
23. „Mnohí stratili vieru buď preto, že celkom stratili ducha
modlitby, alebo aj preto, že ho nikdy nemali.“ (sv. Ján
z Kronštadtu)
24. „Ó, úbohá duša moja, neobjímaš svetlo, ale tmu!“
(sv. Katarína Sienská)
25. „Nepraj si, aby všetko bolo podľa tvojich predstáv, ale podľa
Božieho zaľúbenia. Potom budeš vo svojich vnútorných
modlitbách bez nepokoja a plný vďaky.“ (sv. Evagrius Pontský)
26. „Ovocie stromov je tvrdé, nechutné a nevhodné na jedenie,
kým naň nepadne sladkosť, ktorá pochádza zo slnka.“ (sv. Izák
Sýrsky)
27. „Otvor oko rozumu a všimni si priepasť v priepasti Božej
lásky.“ (sv. Katarína Sienská)
28. „Láska necíti bremeno, nehodnotí námahu, chce robiť viac,
ako je schopná, bez vyhovárania sa, že je to nemožné.“ (Tomáš
Kempenský)
29. „Vnímanie budúceho veku v tomto svete je ako ostrov
v oceáne. Kto sa k nemu približuje, už sa nenamáha uprostred
vĺn vidín tohto veku.“ (sv. Izák Sýrsky)
30. „Viem, že milosrdenstvo je ti vlastné, ba všade, kam sa
obrátim, nenachádzam nič iné.“ (sv. Katarína Sienská)

V septembri 2011 pápež
Benedikt XVI. navštívil Nemecko. Pri tejto príležitosti
prehovoril v Berlíne k ľuďom
zodpovedným v politike, ekonomike a v kultúre.
Do ich povedomia chcel dať dôležitú otázku ekologickej obnovy našej Zeme, ktorá je po rokoch
neobmedzenej ťažby surovín a ich priemyselného
spracovávania vážne poškodená. Pápežov príhovor
v Katolíckej cirkvi prehĺbil záujem o obnovu
životného prostredia našej planéty a o starostlivosť o stvorenstvo. Jezuitská rehoľa po
pápežovej výzve zaradila medzi preferencie
svojho apoštolského úsilia aj starostlivosť o náš
spoločný dom. Klimatické zmeny, ktoré sú aktívne
v živote Zeme milióny rokov, dnes zosilňujú aj
priemyselné aktivity ľudskej spoločnosti, najmä v
poslednom storočí. Vo svetle týchto udalostí
nadobúdajú aj ekologické úsilia mimovládnych
organizácií či dobrovoľníckych združení nový
akcent a pomáhajú kresťanom zjednocovať sa so
všetkými ľuďmi dobrej vôle v aktívnom zápase
o ozdravenie životného prostredia.

Otázka zmeny

Čo je priorita?

Pokračujúca obnova

Úsilie o ochranu prírody spojilo ešte v sedemdesiatych rokoch na východnom Slovensku
viacerých mladých ľudí, ktorí si v rámci Slovenského zväzu ochrancov prírody utvorili skupinu Woodcraft. Jej členovia pomáhali v prvých
rokoch pri zalesňovaní voľných plôch. Postupne
si uvedomovali, že les, to nie sú len stromy, ale
že ide o veľmi zložitý komplex množstva organizmov, ktoré tam žijú a potrebujú aj ochranu
človeka pred nápormi civilizačných zmien.
V rámci svojich ciest do prírody si uvedomovali,
že každá rastlina a živočích sú podstatne
dokonalejšími ako najdokonalejšie ľuďmi skonštruované roboty, lebo aj ten najmenší organizmus v prírode vie, čo má robiť a čo je jeho
úlohou. Juraj Lukáč, ktorý vtedy začínal a dnes
je už vo vedení lesoochranárskeho zoskupenia
SOI, hovorí, že sú to okamihy, počas ktorých si
človek uvedomí, že niečo tak jedinečné, do seba
dokonale zapadajúce, prirodzene funkčné a vyvíjajúce sa, muselo byť niekým stvorené, čo
našou hlavou nedokážeme pochopiť. Ľudia si neuvedomujú, že svet okolo nás je mimoriadne zložitý a nedá sa namodelovať v žiadnom, ani v tom
najvýkonnejšom počítači. V súčasnej dobe problém umelej inteligencie môže tiež spôsobiť
ťažkosti, pretože aj neživé systémy nadobúdajú už takú zložitosť, že strácame nad nimi
kontrolu. Riskujeme, že raz nastane okamih,
keď už nedokážeme ovplyvniť to, kam sa bude
svet ďalej uberať a ako budeme riešiť jeho
otázky. Naliehavou otázkou je problém ekologickej obnovy, bez ktorej niet zdravého života.

V našich podmienkach však zabúdame obnovovať vlastné zdroje, z ktorých by sme mohli žiť.
Slovensko nemá zásoby ropy, zlata a vzácnych
zemín. Má však lesnatú krajinu, ktorú si, žiaľ,
ničíme. Dreviny, ktoré máme poruke, rúbeme,
lebo sa dajú dobre predať. Pre nás ide zatiaľ
o veľmi ľahko dostupnú komoditu, keďže „za
každou dedinou“ je ešte nejaký les. Je to ale
naše jediné bohatstvo a mali by sme sa k nemu
aj patrične správať. Keď majitelia automobiliek
rozhodnú o ich presťahovaní do inej krajiny,
odídu od nás aj so svojím zariadením v krátkom
čase. Nám po nich ostanú desaťtisíce nezamestnaných. No Tatry a pohoria, ktoré máme, si
zo Slovenska neodvezie nik. Aj preto by sme si
mali uvedomiť, že z čoho môžeme žiť i v budúcnosti, je naše prírodné bohatstvo. To je dôvod,
pre ktorý by sme si ho mali vážiť. Žiaľ, situácia
je taká, že málokto pozerá na to, čo bude o pár
rokov, nakoľko bude dostupná živá príroda,
ktorou ešte disponujeme. Jedno z Ježišových
podobenstiev hovorí o tom, že „mladší“ syn
odišiel z otcovského domu do ďalekej krajiny.
Jeho sny o nezávislosti sa tam zmenili na zhýralosť a neviazanosť, pričom zakúsil tvrdosť
osamelosti a chudoby. Bol však schopný kritickej reflexie a odhodlaný začať znova. Rozhodol
sa, že vstane a vráti sa medzi ľudí v otcovom
dome so zmenenými plánmi. Pre srdce človeka
je typické, že je ochotné zmeniť sa, je schopné
vstať a nechať sa poučiť od života. To ho ešte
viac posilní a obnoví, ako spomína žalmista:
„Mladosť sa ti obnovuje ako orlovi.“ (Ž 103, 5)

Pri jeho návrate bol však v dome starší brat.
Ten mal staré srdce, ktoré nechal zaujať lakomstvom, egoizmom a závisťou. Biblické podobenstvo však viac chváli mladého hriešnika, ktorý
nastúpil na dobrú cestu, než toho, ktorý si myslí,
že je verný, ale nežije ducha lásky a milosrdenstva. Božie slovo hovorí, že s mladými ľuďmi treba zaobchádzať „ako s bratmi“ a rodičom odporúča: „Nedráždite svoje deti, aby nezmalomyseľneli.“ Charakteristikou mladého človeka je, že
sníva o veľkých veciach, hľadá široké obzory,
odváži sa na viac, má chuť dobyť svet, vie prijať
náročné úlohy a chce vydať zo seba čo najviac,
aby vybudoval niečo lepšie. Zároveň sa ale
mladým odporúča: „Podriaďujte sa starším.”
Biblia nás stále povzbudzuje, aby sme mali úctu
voči starším, pretože majú dedičstvo skúseností.
Slovo múdreho starca pozýva rešpektovať isté
hranice a dokázať sa v správnej chvíli ovládať.
Nie je dobré upadnúť do kultu mladosti alebo do
mladíckeho postoja pohŕdania ostatnými pre ich
roky alebo preto, že patria do inej generácie.
Ježiš hovoril, že múdry vie vynášať zo svojho
pokladu veci nové i staré. Múdry mladý človek sa
otvára budúcnosti, ale vždy je schopný uplatniť
niečo zo skúsenosti iných. Pokúsme sa spoločne
s mladými ľuďmi obnovovať životné prostredie
a skvalitňovať spoločenský život z jeho vnútra.
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