
 
Začal sa pôst 

 
Popolcovou stredou sa dnes začal 40 dňový pôst. Keby nebola pandémia, kresťania na 
niektorých miestach by dnes na bohoslužbe dostali na čelo krížik z popola. Krížik z popola 
pripomína ľuďom ich smrteľnosť. Popol a oheň ide dokopy s Božím súdom, ktorý horí ako oheň 
aj proti nám, pre naše hriechy.  

Ďakujeme Bohu skrze Ježiša Krista za Jeho záchranu z hriechu a zo smrti (por. R 7, 25). Ježiš 
prichádza do našej biedy. S láskou, s nasadením nás zachraňuje, aj keď ho to stálo život. Ježišova 
krv nás očisťuje z popola, ktorý prikryl aj nás pre Božie súdy, ktoré sa prehnali aj nad nami. Ak s 
apoštolom Pavlom hľadáme východisko z našej hriešnej ľudskej existencie a z neporiadku nášho 
života; ak sa pýtame sa: "Kto ma vytrhne z toho tela smrti?" (R 7, 24) Kto ma dostane z chaosu a 
neporiadku môjho života? Odpoveď je: Ježiš! Ježiš je našou záchranou! 

Popol je znamením pokánia, ku ktorému sme v pôste vyzvaní aj samým Kristom Pánom: 
"Pokánie čiňte..." (Mt 4, 17). Krížik z popola nemá byť len vonkajším znamením pokánia. Nejde 
len o to, aby sme sa pred Veľkou nocou zdržiavali niektorých vecí, aby sme napr. nepili alkohol, 
držali diétu či nesurfovali toľko po internete atď. Aj keď táto tradičná forma pôstu je v mnohom 
prospešná, predovšetkým sa máme usilovať o vnútorný pôst srdca, o vnútornú zmenu nášho 
zmýšľania a následne aj konania z moci Duha Svätého.  Tak sa zamyslime nad tým, ako sme žili 
predtým, než nás zasiahol smrtiaci covid? Čo sme kedysi pokladali za správne? Zmenil sa 
odvtedy náš pohľad na život? Vidíme svet "novými" očami? Usilujme sa o "nový" životný štýl, v 
ktorom nech má prvé a podstatné miesto Boh. Hľadajme  Božiu vôľu  s naším životom. V ústrety 
veľkonočnému tajomstvu Kristovho nového života kráčajme vo viere v Boha,  v radostnej istote 
zachraňujúcej lásky a blízkosti Božej.   

"Lebo odmena za hriech je smrť, ale Božím darom milosti je večný život v Kristus Ježiši" (R 6, 
23). Amen. 

Modlitba: 
Popol je symbolom obrátenia.  Pripomína mi, že som iba prach a že sa raz vrátim do prachu. 

Toto vedomie ma napĺňa pokorou. 

Popol je symbolom pokánia. Upozorňuje ma na to, že to staré musí vo mne zhorieť, zomrieť, 

 aby sa vytvoril priestor pre to nové z Božej moci. 

Mám opustiť staré vyšľapané chodníky, keď som kráčal bez Boha, podľa svojich túžob a želaní,  a 
mám sa vydať cestou novou - za Kristom.  

Pán Ježiš hovorí:  Čiňte pokánie a verte v evanjelium! Grécke slovo "metanoeite", znamená: 
čiňte pokánie, obráťte sa, zmeňte zmýšľanie. Choďte do hĺbky, pod povrch, aby ste pod 
povrchom objavili skutočnú podstatu a pravdu. Lebo to podstatné je očiam neviditeľné. 

Premena zmýšľania je predpokladom viery. Veriť znamená, že sa pozerám na seba a na svet 
naokolo novými očami. Veriť znamená žiť v radostnej istote zachraňujúcej lásky a blízkosti Božej.  



 


