Milé deti, pripravili sme pre vás ešte aj malú logickú úlohu.

Pôstne
zamyslenie
Dobrý deň, milé detí a dospelí. Dúfam, že
obdobie fašiangov ste si poriadne užili, že
bolo ono pre Vás plné radosti, smiechu
a zábavy. Teraz však prišiel čas, aby sme
odložili karnevalové masky a stíšili sa.
Dnešným dňom sa totiž skončilo veselé obdobie fašiangov, plesov a zábavy a začalo sa obdobie
Veľkého Pôstu. No a práve preto som tu pri Vás ja – Vaše Pôstne Zamyslenie. Ó, už počujem
otázku: „Čo je to zamyslenie?“ Milé deti, veľmi sa teším, že máte otázky, pretože to znamená, že
ste sa práve zamysleli. A premýšľať, klásť otázky a hľadať odpovede dokážu iba ľudia,... zvieratá
nie. Tú vzácnu schopnosť zamýšľať sa, dal ľuďom samotný Boh. A zapamätajte si deti, v živote je
veľmi dôležité, aby sme dokázali uvažovať nad tým, čo robíme, prečo to robíme a či naše skutky
sú vždy správne. Pretože len vtedy si môžeme všimnúť chyby, ktoré sme spravili a opraviť ich.
A ešte dôležitejšie je, aby sme sa zamýšľali nad tým, čo od nás chce Nebeský Otec, pretože On
vždy vie, čo je pre nás najlepšie a ktorá cesta nás privedie k šťastiu.
Obdobie Veľkého Pôstu je vzácnym časom určeným na to, aby ste viac ako inokedy uvažovali
o Bohu a snažili sa s Nim spojiť v svojom srdci. Mojou úlohou je Vám v
tom pomôcť a práve preto sa volám Pôstne Zamyslenie. Prosím,
prijmite moju spoločnosť a pevne dúfam, že spolu strávime pekný čas.

Ako sa pripravíte počas tohto pôstneho obdobia na
veľkonočné sviatky?
Čoho ste ochotní sa zrieknuť?
Poznáte svoje slabé stránky?
Čo môžete spraviť, aby ste sa zmenili k lepšiemu?
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Na začiatok sa chcem s Vami porozprávať o tom, čo je to tá
popolcová streda, ktorá otvára obdobie Veľkého Pôstu a aký má
vyznám v našich životoch. A pomôže mi v tom Aničkin a Maťkov
deduško. Nepoznáte ho? Tak ja Vás s ním zoznámim. Sadnite si
a započúvajte sa do príbehu o dvoch súrodencoch a ich milovanom
deduškovi.
Deväťročná Anička a šesťročný Maťko boli dvaja súrodenci, ktorí takmer každé odpoludnie trávili
so svojim dedkom. Dedko bol už veľmi starý a takmer nikam nechodil, pretože jeho nohy
zďaleka mu neslúžili tak ako kedysi. Ale jeho tvár vždy žiarila láskavým úsmevom a oči sa pozerali
chápavým pohľadom. Uši boli pripravené pozorne počúvať a ústa zase smiať sa, žartovať,
trpezlivo vysvetľovať a v prípade potreby aj utešovať. A práve na druhý deň po popolcovej
strede Maťko najviac zo všetkého potreboval útechu.

Starokatolícka Cirkev deťom Pôstny časopis 1/2016

„Maťko, čo ťa trápi?“ opýtal sa dedko hneď ako zbadal smútok
na vnúčikovej tvári. Maťko si vysadol na jeho kolená, tuho sa
privinul k jeho hrudi a trasúcim sa hláskom vyriekol: „Dedko, ja
sa nechcem meniť na prach.“ „A prečo by si sa mal meniť na
prach?“ začudoval sa dedko a keďže sa nedočkal odpovede
pokračoval: „Asi ste zase pozerali nejakú strašidelnú rozprávku,
kde nejaká zlá čarodejnica menila ľudí na prach. Ale nič sa neboj,
sú to len výmysly.“ „Nie, dedko“ namietal Maťko „my sme nič
také nepozerali a nie sú to výmysly. To mi kňaz povedal, že sa
mením na prach a predsa kňaz nikdy neklame, pretože je to Boží
sluha...“ Ledva to stihol dopovedať a hneď nato sa srdcervúco
rozplakal. Dedko pevnejšie Maťka zovrel v náruči a Anička
vysvetľovala: „Včera podvečer sme boli s rodičmi v kostole.
Všetci ľudia pristupovali ku kňazovi a on každému na čelo robil
popolom znak kríža a popri tom hovoril: „Si prach a na prach sa obrátiš.“ Dedko, to naozaj znelo
dosť strašidelne.“ Dedko sa srdečne usmial na svojich vnukov, pretože konečne pochopil, čo ich
trápi. Utrel slzy Maťkovi a potom s istotou v hlase povedal: „Len sa upokojte moje detičky, to
vôbec nie je také strašné, ako sa to javí.“
„Keď Boh stvoril človeka,“ vysvetľoval dedko „dal mu fyzické telo ako všetkým iným bytostiam
na zemi. Dal mu nohy, ktoré nám umožňujú behať, skákať a tancovať, ruky, ktorými môžete
kresliť, hrať na klavíri a objímať svojich milovaných“ Dedko prerušil rozprávanie a privinul k sebe
vnúčatá. Tie sa zasmiali a Maťko veselo poznamenal: „A ústa dal nám Boh na to, aby sme sa
mohli smiať!“ „A oči na to, aby sme sa mohli pozerať na ten nádherný svet!“ vykríkla
naradostená Anička. No Maťko zrazu zosmutnel: „Dedko, ale ty predsa nevidíš dobre a vôbec
nemôžeš skákať. Ty už ledva vládzeš chodiť. Tvoje telo sa stáva slabšie a slabšie...“ Všetko
nasvedčovalo tomu, že Maťko sa o chvíľu zase
rozplače, no nestihol, pretože sa ozvali Aničkine
slová a tie ho veľmi zaujali: „ale ducha máš dedko
silného! Však?“ Dedko sa usmial: „A ty si ako na to
prišla, moja milá? „Počula som, ako mamina
hovorila našej pani susede: náš dedko síce slabne,
ale ducha má stále silného.“ odvetila Anička. Maťko
od prekvapenia vypleštil oči a potom sa stíšeným
hlasom opýtal: „Dedko, kde máš toho veľkého
ducha? Kam ho schovávaš? Ukážeš mi ho?“ Dedko
sa schuti zasmial: „Nie, Maťko, to nemôžem,
pretože ja neskrývam žiadneho ducha ani v skrini,
ani pod posteľou“ a keď uvidel sklamanie v Maťkových očiach, už vážne vysvetľoval: „Ako sme už
hovorili, Boh dal ľuďom fyzické telo, ktoré keď prejde veľa rokov, pomaly starne, slabne až
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jedného dňa zomrie a...“ „a mení sa na prach?“
opýtal sa smutne Maťo. „Áno,“ povedal dedko „ale
to ešte nie je koniec môjho príbehu, pretože Boh
okrem fyzického tela dal nám všetkým aj
neviditeľného ducha a ten nikdy nezomrie. Ten žije
večne. Ale keď chceme, aby náš duch bol silný
a zdravý, musíme správne žiť, podľa Božích
prikázaní. A preto, keď nám kňaz v popolcovú
stredu kresli na čelo popolom znak kríža a hovorí:
„pamätaj, si prach a na prach sa obrátiš“, nechce
tým nikoho vystrašiť. On nám len pripomína, že
náš život na zemi je pominuteľný a slovami:
„Kajajte sa a verte v Evanjelium“ nabáda nás, aby
sme v pôstnom období venovali menej pozorností
nášmu telu a viac sa zamýšľali nad tým, čo je prospešné pre nášho ducha.“
Dedkove slová zjavne upokojili Aničku a Maťka. Už sa nebáli, že sa zrazu záhadným
a nečakaným spôsobom menia na prach. No zároveň aj rozvírili v ich hlavách tisíce otázok. No
dedko povedal, že im ich zodpovie nabudúce.

Skúste sa zamyslieť nad týmito slovami...
Zmiluj sa, Pane, lebo sme zhrešili.
Zmiluj sa, Bože, nado mnou pre svoje milosrdenstvo
a pre svoje veľké zľutovanie znič moju neprávosť.
Úplne zmy zo mňa moju vinu
a očisť ma od hriechu.
Vedomý som si svojej neprávosti
a svoj hriech mám stále pred sebou.
Proti tebe, proti tebe samému som sa prehrešil
a urobil som, čo je v tvojich očiach zlé.
Bože, stvor vo mne srdce čisté
a v mojom vnútri obnov ducha pevného.
Neodvrhuj ma spred svojej tváre
a neodnímaj mi svojho ducha svätého.
Navráť mi radosť z tvojej spásy
a posilni ma duchom veľkej ochoty.
Pane, otvor moje pery
a moje ústa budú ohlasovať tvoju slávu.
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