
   
 

Existuje liek? 

   

 

 Vstúpil som do lekárne: Prosím vás, máte C-éčko...? Beznádejne vypredané – podobne ako aj 

iné základné lieky, rúška, dezinfekčné prípravky. Chceme predsa žiť, byť zdraví, prekonať ten 

nebezpečný vírus!  Vláda vyhlásila mimoriadnu situáciu v krajine, bežia preto aj prísne opatrenia na 

ochranu zdravia. Lídri sveta na video - summite G20 vyhlásia, že liek zatiaľ neexistuje, ale ideme ho 

spoločne hľadať - vyvinúť vakcínu, ktorá nás zachráni. 

 Do týchto až zúfalých snáh zabrániť pandémii zaznieva silné prorocké slovo pápeža Františka. 

Osamelý, v daždi, kráča Svätopeterským námestím s bolestným smútkom v tvári a udeľuje 

mimoriadne požehnanie Urbi et Orbi. A povie takéto slová: „Napredovali sme bezohľadne a mysleli 

sme si, že navždy zostaneme zdraví na chorom svete.“ Duša prvá potrebuje uzdravenie, liek. Ten 

existuje už dávno. A na záver príhovoru ho ponúka: „Modlitba a tichá služba blížnemu – to sú naše 

víťazné zbrane.“  Modlitba na uzdravenie vzťahu s Bohom, ktorý už dávno prestal byť centrom našich 

životov. S Bohom, ktorý je na okraji záujmu väčšiny ľudí. A tichá milosrdná služba na uzdravenie 

egoizmom nakazených vzájomných vzťahov.  

 Drahý brat, sestra, žijeme v zvláštnom a ťažkom období, ale môže sa pre nás i naše rodiny stať 

časom veľkých milosti a Božieho požehnania. Skúsme v atmosfére modlitby správne prečítať tieto 

znamenia čias. Uvedomiť si Boží zdvihnutý prst ako výzvu k osobnému pokániu. Volá nás! Čaká na 

nás!  Chce nás obdarovať svojou láskou, stáť pri nás v tejto ťažkej dobe. Ale On toto dielo môže konať 

iba v mojom kajúcom srdci, očistenom od vírusov hriechu, sebectva, pýchy. Áno, je to mimoriadna 

situácia – ale aj mimoriadne pozvanie naštartovať hlbší osobný vzťah s Ježišom. 

 Svätý Otec vyjadril pôstnu výzvu takouto modlitbou:  Cez túto pôstnu dobu zaznieva tvoja 

naliehavá výzva: „Zmeňte sa!”, „Obráťte sa ku mne celým svojím srdcom”. Voláš nás, aby sme prijali 

tento čas skúšky ako čas rozhodnutia sa. Nie je to čas tvojho súdu, ale nášho súdu: čas vybrať si, čo 

stojí za to a čo sa pomíňa, rozoznať, čo je nevyhnutné od toho, čo nie je. Je to čas presmerovať náš 

život k tebe, Pane, a k druhým. 

 Žehnám vám zo srdca, aby ste dobre využili čas, keď je Boh nablízku a dáva šance, ktoré sa 

nemusia zopakovať. Prítomná chvíľa, teraz, dnes, je tým najvhodnejším časom otvoriť sa Bohu. 

              Blažej Čaputa, dekan 


