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Liturgický kalendár
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Nedeľa
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Sv. Patrika, biskupa
Sv. Cyrila Jeruzalemského,
biskupa a učiteľa Cirkvi
SV. JOZEFA,
ŽENÍCHA PANNY MÁRIE
4. NEDEĽA V PÔSTNOM OBDOBÍ

ľub.spom.
spomienka

slávnosť

Nedeľná homília
Včerajšie správy nám oznámili, že pribudlo 12 nových
prípadov ochorenia na koronavírus. Spolu je na Slovensku
už 44 nakazených.
Každý deň to pribúda, vo svete pribúdajú aj úmrtia a
každý deň sa sprísňujú opatrenia aby sa nákaza zastavila.
Jedným z opatrení je aj to, že sa nemôžu sláviť sväté omše.

Táto epidémia zasiahla svojim spôsobom mnohých.
Možno práve preto si aj my dnes musíme dať otázku,
ktorá zaznieva v 1. čítaní dnešnej 3. pôstnej nedele z knihy
Exodus:
Nebolo vody a smädný ľud reptal proti Mojžišovi: „Načo si
nás len vyviedol z Egypta? Aby si nás, naše deti a náš dobytok
umoril smädom?“
Mojžiš volal k Pánovi: „Čo si počnem s týmto ľudom? Málo
chýba a ukameňuje ma.“
Pán povedal Mojžišovi: „Kráčaj pred ľudom, zober so
sebou niekoľko starších z Izraela. Do ruky si vezmi palicu,
ktorou si udieral rieku, a choď! Hľa, ja budem stáť pred tebou
na skale Horebu; udrieš na skalu, vytryskne z nej voda a ľud
sa napije.“
Mojžiš tak urobil pred očami starších Izraela a nazval to
miesto Massa a Meríba pre hádku synov Izraela a preto, že
pokúšali Pána, keď vraveli: „Je Pán medzi nami, alebo nie?“
(Ex 17, 3-7).
Je zaujímavé, že tento biblický úryvok vôbec nehovorí
o tom, ako izraeliti prežívali taký veľký zázrak na pustatine,
ktorý im Boh dal vo vytrysknutom prameni vody. Nehovorí
nič o tom, že by ich mrzelo predošlé reptanie a že preto
odprosili Boha za netrpezlivosť a urážky. Neďakujú za to,
že zázrakom ukázal, že predsa len je medzi nimi. Nič také.
Končí však otázkou: Je Pán medzi nami, alebo nie? Otázkou,
ktorá vyvoláva nepokoj, najmä preto, že nie je zodpovedaná.
Otázkou, ktorej nepokoj je však veľmi konštruktívny.
Je Pán medzi nami, alebo nie? totiž nie je rečnícka
otázka, ale je to otázka, ktorá má zaznieť v srdci každého

z nás. Nepokoj, ktorý táto nezodpovedaná otázka v nás
vzbudzuje, nás totiž vedie k poznaniu, že adekvátnu
odpoveď si môžeme dať iba my sami.
A táto otázka v nás naozaj zaznieva: Je Pán medzi nami,
alebo nie?
Ak je tu, tak prečo dopúšťa takúto hroznú epidémiu?
Ak je tu, tak prečo musíme trpieť toľké obmedzenia?
Ak je tu, tak má nás vôbec rád, ako to hovorí?
Teda: JE PÁN MEDZI NAMI, ALEBO NIE?
Starozákonný žalmista nás povzbudzuje:
Zastav sa. Pozri okolo seba a na seba a rozmýšľaj. Pozeraj
nielen na prítomné ťažkosti, ale na celok svojho života.
Volaj spolu so mnou: Pane, daj aby sme počúvali Tvoj
hlas a nezatvrdzovali si srdcia! A potom nás v 95. žalme
priam ťahá za sebou slovami:
Poďte, plesajme v Pánovi, oslavujme Boha, našu spásu.
Predstúpme s chválospevmi pred jeho tvár a oslavujme ho
žalmami. Poďte, klaňajme sa a na zem padnime, kľaknime
na kolená pred Pánom, ktorý nás stvoril. Lebo on je náš
Boh a my sme ľud jeho pastviny a ovce, ktoré vedie svojou
rukou. Čujte dnes jeho hlas: „Nezatvrdzujte svoje srdcia ako
v Meríbe, ako v dňoch Massy na púšti, kde ma pokúšali vaši
otcovia; skúšali ma, hoci moje skutky videli.“
Pane, daj aby sme počúvali Tvoj hlas...
A Pán sa nám prihovára. Aj dnes. Počujeme Ho
v Jánovom evanjeliu ako v Samárii pri studni ponúka živú
vodu žene – Samaritánke (Jn 4, 5-42).
Žene, ktorá až potom, keď sa doslova vyhádala s Ježišom,
nakoniec uznala, že nie rozdiely v chápaní a uctievaní

Boha medzi jej a židovským národom sú problémom,
ale problémom je jej vlastné srdce. Buď ho otvorí alebo
neotvorí, prizná alebo neprizná svoje omyly a slabosti,
vyjadrí alebo nevyjadrí túžbu po živej vode, ktorú ponúka
Kristus.
Aj nám ju Kristus ponúka – živú vodu svojho slova a
svojho odpustenia a živý pokrm, najmä v Eucharistii.
Z tohto pohľadu sa pre nás epidémia koronavírusu
(so všetkými s tým spojenými obmedzeniami) môže stať
zároveň veľkým požehnaním.
Môže nám pomôcť otvoriť srdce Bohu, aby zahnal
v ňom strach, posilnil lásku, ktorá nás povedie k modlitbe
za chorých, za tých, ktorí ich opatrujú, ...
Môže nám otvoriť srdce tým, s ktorými sme „nútene“
viacej doma ako obyčajne.
Môže nám otvoriť srdce pre nové poradie hodnôt...
Môže nám pomôcť nájsť konečne odpoveď na otázku: Je
Pán medzi nami, alebo nie?

Oznamy
V týždni bude otvorená predsieň kostola ako obyčajne, v čase od
8:00 do 18:00 hod.
Budúcu nedeľu – ako aj dnes – bude otvorený celý kostol pre
súkromnú adoráciu a modlitby.
V predsieni, aj na laviciach budú texty modlitieb o Božiu pomoc
a záchranu pred epidémiou a jej ďalším šírením, ako aj modlitba
duchovného svätého prijímania.
Každý, kto cíti potrebu svätej spovede, môže si telefonicky
dohodnúť stretnutie na č. 0948 677 110.
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