
      I. neděle postní 

Gn 2,7-9; 3,1-7 
Řím 5,12-19 
Mt 4,1-11 

Popel a voda 

 

Tak jsme se společně těšili na to, až začne půst, až bude po těch náročných Ježíšových slovech z Horského kázání, která už nějaký týden 
posloucháme, abychom se aspoň trošku nadechli… ale nevím, nevím. Vzít vážně postní dobu s texty a výzvami, které nám přináší, zna-
mená totiž riskovat skutečné obrácení… a to vůbec není legrace. Vzpomínám si na pár slov k postní době, která kdysi pronesl jeden svatý 
biskup: don Tonino Bello. Pokusím se je dnes v paměti dát trošku dohromady, přidat něco svého a podělit se o ně s vámi. 
 

Popel na hlavu a vodu na nohy. Cesta, která pro většinu z nás měří sotva dva metry. A přesto… je daleko delší a krkolomnější. Protože na 
ni musíme vyjít z vlastní hlavy a dorazit k nohám druhých! A je tedy jasné, že k tomu, abychom ji prošli, nám nestačí čtyřicet dní od Po-
peleční středy k Zelenému čtvrtku. Potřebujeme k tomu celý život. Ale vydat se na ni bychom mohli třeba už právě o letošním postu. 

 

Pokání a služba, Popeleční středa a Zelený čtvrtek. Dvě velké homilie, které Církev svěřuje dvěma symbolům: popelu a vodě. Symbolům, 
které jsou výmluvnější než slova. Ostatní promluvy pronášené knězem od ambonu rychle zapadnou, ale popelec a lavor s vodou mluví ja-
zykem, který trvá. Jen stěží může člověk uniknout „úderu“ popelce. I když je popel lehoučký, dopadá nám na hlavu se silou krupobití: 
„Obraťte se a věřte evangeliu!“ Stačí si uvědomit, že v popel se proměnily kočičky z loňské Květné neděle, a tedy to, že ten popeleční 
šampón odkazuje k přijetí Krista, jeho vlády v našem životě, k naději na definitivní vjezd do nebeského Jeruzaléma, k povinnosti šířit 
pokoj a mír… a to je síla! Popel nám mezi vlasy zůstává napořád. A pokud ho druhý den najdeme ráno na polštáři, má nám připomenout 
šupinky, které ještě musí opadat z tvrdé kůry našich srdcí, našich hříchů.  
 

Stejně tak nevymazatelné je šplouchání vody na Zelený čtvrtek: homilie složená z dvanácti identických a přesto ne monotónních vět - 
nabízená noha, pozdvihnutí konve s vodou, šustění ručníku a pečeť polibku. Divná promluva. Pronesená beze slov a na kolenou. Pronese-
ná mužem v pokleku před dvanácti symboly lidské bídy, mužem, který přece obvykle pokleká jen před Nejsvětější svátostí! Síla symbolů! 
 

Vydejme se tedy na tuto postní cestu mezi popelem a vodou. Popel ať nás občas na hlavě pálí, abychom nezapomněli hledat vodu,  kte-
rou pak máme lít na nohy bratří. Popel a voda, symboly úplného obrácení, které nás chce konečně zasáhnout celé: od hlavy až k patě. 

 

„Milovat často znamená pokořit se před Bohem, přijmout své nic, a tak zakoušet radost, která vychází z naší víry.“  

o. Mario Borzaga, omi 


