Milí moji bratia a sestry.
Dnes na Zelený Štvrtok si pripomíname udalosti, ktoré Ježiš Kristus,
vykonal krátko predtým, než zomrel. Celý svoj život hovoril o láske a
dnes ju, niekoľko hodín pred svojou smrťou, ukazuje aj viditeľne. Robí
to gestom umývania nôh. Ide o predstavenie toho, čo sa stane na
kríži: je to láska, ktorá slúži až do krajnosti. On ten najdôležitejší,
"Učiteľ" a "Pán" sa v pokore skláňa k nohám svojich učeníkov. Vždy
ma vyruší Ježišova otázka: "Chápete, čo som vám urobil?" (Jn
13,12). Mám pocit, že sme ešte stále celkom nepochopili tento
Ježišov odkaz. Stačí sa pozrieť do nášho srdca a nájdeme tam veľa
egoizmu, nelásky, dôležitosti, vyvyšovania sa nad ostatných. "Dal
som vám príklad, aby ste aj vy robili, ako som ja urobil vám" (Jn
13,15). Umývať nohy, znamená povedať nášmu blížnemu, som tu pre
teba, som k tvojim službám. Chceme sa preto prijímať a vzájomne
milovať. V týchto dňoch máme k tomu v našich domácnostiach
množstvo príležitosti. Náš život má len natoľko zmysel, nakoľko ho
dávame k dispozícii životu druhých. Pápež František nám pripomína
dôležitý životný princíp: "Život sa posilňuje darovaním a oslabuje
izoláciou a pohodlnosťou." (EG, 10). Čím viac sa uzatváram do seba,
do svojho virtuálneho sveta, čím viac mi tí druhí prekážajú, tým viac
sa oberám o skutočnú radosť.
Vo sviatosti Eucharistie, ktorú dnes Ježiš ustanovuje, sa nám ponúka
posila, aby sme mohli túto jeho lásku praktizovať a to aj vtedy, keď
ľudsky už nebudeme mať dostatok síl a trpezlivosti. Vo Sviatosti
oltárnej máme nevyčerpateľný a nedocenený zdroj lásky, vďaka
ktorej dokážeme milovať aj ponad svoje ľudské hranice a možnosti.
S Eucharistiou priamo súvisí sviatosť služobného kňazstva. Ježiš
ustanovil apoštolov a ich nástupcov za kňazov, aby mohli Božiemu
ľudu sprostredkovávať sviatostnú milosť až do konca vekov. V týchto
dňoch si môžu veriaci uvedomiť, ako veľmi dôležitá je služba
duchovných pastierov, ktorú inokedy pokladáme za samozrejmosť.
Pre nás kňazov je to zase príležitosť ísť v našom duchovnom
povolaní viacej na hĺbku. Môžeme lepšie vnímať podstatu nášho
kňazstva, ktorá nespočíva len v slávení liturgických obradov v kostole
plnom ľudí, ale je predovšetkým ukrytá v intimite a v osobnom vzťahu
s našim Pánom, ktorému sme zasvätili život.
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