Milí moji bratia a sestry,
Kvetnou nedeľou sa začína Veľký týždeň, v ktorom Svätá Cirkev slávi
najväčšie tajomstvá našej spásy. Už ako chlapec a neskôr ako kňaz
som sa vždy tešil na túto nedeľu. Požehnanie ratolesti, slávnostná
procesia, pašie, to všetko neodmysliteľne patrí k Nedeli utrpenia
Pána. Týmto liturgickým slávením nielen do chrámu ale aj do našich
domácnosti vstúpi sviatočná atmosféra Veľkého týždňa. Mimoriadna
situácia, ktorú prežívame, nám bohužiaľ, neumožnila byť dnes v
kostole a rovnako nebudeme môcť byť fyzicky prítomní ani na
obradoch Veľkého týždňa. Viem, že pre mnohých z vás je ťažké sláviť
veľkonočné sviatky bez osobnej účasti v kostole, avšak predsa aj táto
výnimočná situácia, môže prispieť k tomu, že aj keď síce pred
obrazovkou, budeme ich sláviť s väčšou vrúcnosťou a nábožnosťou.
Môže to byť Veľká noc, na ktorú nikdy nezabudneme nielen pre
vonkajšie okolnosti, ale predovšetkým pre hlbšie pochopenie
základných právd našej kresťanskej viery a s nimi spojené
obsiahnuté milosti.
Nie je tomu tak dávno keď sme si mysleli, že sme vďaka technike a
vyspelej spoločnosti všemocní, že máme život pevne vo svojich
rukách. Náš život plný aktivít a možností sme si v prevažnej miere
určovali sami. Stačí jeden vírus a všetko je ináč. Dnes sme plní
neistoty a obáv. Trpíme nedostatkom stretnutí a izoláciou. Náš život
určuje niekto iný a my sa len mlčky prizeráme ako to mení naše plány
a zasahuje do našich životov.
Keď sa však pozrieme na záver Ježišovho pozemského života, ktorý
máme v týchto dňoch pred očami, môžeme objaviť istú podobnosť.
Prvú časť svojej životnej misie bol Ježiš aktívny, chodil, učil a
uzdravoval. Potom sa okolnosti obrátili proti nemu. Druhí ho začali
obmedzovať na slobode a rozhodovať o jeho osude. Bol vypočúvaný,
bičovaný, tŕním korunovaný a nakoniec ukrižovaný. Aj keď sa zdá, že
jeho postoj je len pasívny, pravé vtedy uskutočňuje dielo našej
záchrany. Ježiš, keď už zdanlivo nemohol nič urobiť, keď mal
prebodnuté ruky a nohy, práve vtedy nás vykúpil. Všetko utrpenie v
pokore prijal a premenil na víťazstvo lásky. Učme sa od bezmocného
Ježiša prijímať všetky ťažkosti a obmedzenia týchto dní a dať im
pozitívny zmysel. Ako pripomína filozof a lekár Viktor Emanuel
Frankl: "Keď nemôžeš zmeniť vonkajšie okolnosti, stále môžeš
zmeniť prístup k nim". Nech okolnosti, ktoré nás limitujú v našich
momentálnych podmienkach, sú pre nás výzvou viac sa inšpirovať

Ježišom, ktorý si prešiel tým najhorším utrpením a preto nám rozumie
a chce nám byť nablízku. Nech On je našou silou a nádejou.
Prajem vám požehnaný a milostivý Veľký týždeň.
František Knapík

