POSTNÍ NEDĚLE 2021 S LAUDATO SI‘ PAPEŽE FRANTIŠKA
Jako podklad pro tvorbu postního kalendáře ČKES 2021 zpracoval Petr Hruška, Římskokatolická
farnosti Cheb. Biblické texty jsou vybrané dle ekumenického evangeliáře.

Zdroj citátů: Papež František, Laudato si‘, encyklika o péči o společný domov
ze dne 24. května 2015, druhé vydání, Praha: Paulínky, 20182

1. neděle postní: Mk 1,9-15 (Křest v Jordánu)
Ježíšovo přátelství s „dravou zvěří“ (Mk 1,13) předznamenává plnost jeho slávy
v celém stvoření. Jak píše papež František, „Nový zákon k nám promlouvá nejenom o
pozemském Ježíši a jeho tak konkrétním a láskyplném vztahu ke světu. Ukazuje jej
také vzkříšeného a oslaveného, přítomného v celém stvoření svojí všeobecnou vládou
(srov. Kol 1,19-20). To nás vede ke konci časů, až Syn odevzdá všechno Otci, takže
bude ‚Bůh všechno ve všem‘ (1 Kor 15,28). Takto se tvorstvo tohoto světa již nejeví
jako pouhá přirozená realita, protože Vzkříšený ji tajemně obestírá a orientuje k
údělu plnosti. Samy polní květy i ptáci, jež s úžasem nazíral svýma lidskýma očima,
jsou teď plni jeho zářivé přítomnosti“ (Laudato si‘, čl. 100). Zkus tuto neděli vše
kolem sebe vnímat jako prostor Kristovy „zářivé přítomnosti“.

2. neděle postní: Mk 9,2-9 (Proměnění Páně)
Od počátků (viz křest Páně minulou neděli) je dobře někdy pozvednout zrak
k dovršení (viz proměnění Páně dnes), jak to dělá i papež František: „Na konci se
tváří v tvář setkáme s nekonečnou Boží krásou (srov. 1 Kor 13,12) a budeme moci
s radostným údivem číst tajemství veškerenstva, které bude mít spolu s námi účast na
plnosti bez konce. Ano, putujeme k věčnému šabatu, k novému Jeruzalému, ke
společnému nebeskému domovu. Ježíš nám říká: ‚Hle – všechno tvořím nové!‘ (Zj
21,5). Věčný život bude sdíleným úžasem, kde každý tvor, zářivě proměněn, zaujme
své místo a bude mít co nabídnout chudým, kteří budou definitivně osvobozeni...
Kráčejme se zpěvem! Ať nás naše zápasy a naše starost o tuto planetu neobírají o
radost naděje“ (Laudato si‘, čl. 243 a 244). Zkus si dnes takto vyjít do přírody i ty!

3. neděle postní: Jan 2,13-22 (Vyhnání z chrámu)
Chrám Boží přírody, „sestra Země“, jak píše papež František, „protestuje proti zlu,
které jí působíme svým nezodpovědným užíváním a zneužíváním dober, která do ní
vložil Bůh. Vyrůstali jsme s představou, že jsme jejími vlastníky a vládci, kteří mají
právo ji vykořisťovat. Násilí, které tkví v lidském srdci zraněném hříchem, se
projevuje i v příznacích nemocí, které nacházíme v půdě, vodě, ovzduší a u živých
tvorů. Proto se mezi ty chudé, kteří jsou nejopuštěnější a nejvíc týraní, řadí i naše
utiskovaná a devastovaná země, která ‚sténá a trpí‘ (Řím 8,22). Zapomínáme, že i my
sami jsme prach země (srov. Gn 2,7). Naše tělo se skládá z prvků této planety a ona
nám dává dýchat ze svého ovzduší a ve svých vodách nás oživuje a občerstvuje“
(Laudato si‘, čl. 2). Vnímej dnes, koho by dnes Ježíš vyhnal z chrámu přírody. Ale
ještě více si přivlastni jeho zaslíbení „obnovy třetího dne“.

4. neděle postní: Jan 3,14-21 (Neboť tak Bůh miloval svět)
Z vděčnosti za tak nesmírnou Kristovu lásku ke „světu“ se tuto neděli nechejme
pozvat slovy patriarchy Bartoloměje, které cituje papež František, k velmi praktické
odpovědi, „abychom se od spotřeby obrátili k obětavosti, od nenasytnosti ke
štědrosti, od plýtvání ke schopnosti sdílet, k postoji askeze, která ‚znamená, že se
učíme dávat, a nikoli si jen odříkat. Je to způsob, jak projevovat lásku a jak postupně
přecházet od toho, co chci já, k tomu, co potřebuje Boží svět. Je to osvobození od
strachu, nenasytnosti a závislosti‘. My křesťané jsme navíc povoláni ‚přijímat svět
jako svátost společenství, jako způsob, jak se o něj dělit s Bohem a s bližním v
globálním měřítku. Podle našeho skromného přesvědčení se božské a lidské setkává v
tom nejmenším detailu nesešívané suknice Božího stvoření, ba dokonce v tom
posledním zrnku prachu naší planety‘“ (Laudato si‘, čl. 9). Jak tuto neděli odpovíš
ty?

5. neděle postní: Jan 12,20-33 (Pšeničné zrno a Getsemany)
Chceš jako Řekové v evangeliu „vidět Ježíše“? Pak tě papež František uprostřed
„pouští dnešního světa“ zve k „odumření pšeničného zrna“: „Nicméně musíme též
přiznat, že někteří křesťané, kteří se horlivě věnují modlitbě, se často pod záminkou
realismu a pragmatičnosti vysmívají starostem o životní prostředí. Jiní jsou pasivní,
nedovedou se rozhodnout ke změně svých zvyklostí a stávají se nedůslednými. Chybí
jim tedy ekologická konverze, která znamená, že se ve vztazích k okolnímu světu
projevují všechny důsledky setkání s Ježíšem. Povolání střežit Boží dílo je podstatnou
součástí ctnostného života. Nepředstavuje něco volitelného ani nějaký druhotný
aspekt křesťanského života“ (Laudato si‘, čl. 217). Přemýšlej tuto neděli, co toto
konkrétně znamená pro tebe osobně a pro tvé křesťanské společenství.

Květná neděle: Mk 1,1-11 (Ježíšův vjezd do Jeruzaléma)
Nejen velké vize chrámu, ale i všední život v Betánii je pro proměnu světa klíčový
(srov. Mk 1,11). I papež František nás proto povzbuzuje např. k „omezování použití
plastových či papírových materiálů, omezení spotřeby vody, třídění odpadu, vaření
pouze takového množství pokrmů, které se stačí spotřebovat, ochrana jiných živých
tvorů, využívání veřejné dopravy nebo sdílení stejného vozidla s vícero cestujícími,
sázení stromů, zhášení zbytečného osvětlení a tak dále“ a dodává: „Nesmíme si
myslet, že tyto snahy svět nezmění. Takové skutky šíří ve společnosti dobro, které vždy
ponese ovoce nezávisle na tom, co jsme schopni vidět, protože vzbuzují v lůně této
země dobrotu, která má vždy tendenci šířit se – někdy i neviditelně“ (Laudato si‘, čl.
211 a 212). Kéž je tomu tak i o letošních Velikonocích!

