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CHVÁLIM ŤA, STVORITEĽ (1)
Ahoj, kamaráti!
– Poznáte ten pocit, keď v poštovej schránke nájdete list pre vás?
– Ja vtedy skáčem od radosti ako blcha,
Svetlúšik.
– Aj ja sa vtedy teším, Dobromilka. Väčšinou
nám kamaráti posielajú e-maily, ale taký
naozajstný list – to je niečo.
– Predstavte si, kamaráti, že také listy – pre
mňa, pre Svetlúšika, pre vášho ocka, mamku, pre každého z vás – nám píše aj pápež
František.
– Čože, listy priamo z Vatikánu? Z takej
diaľky a pre nás? No na to si posvietime.

Spoločný domov
V encyklike Laudato si’ nás pápež František pozýva
obdivovať stvorenie nebeského Otca, ochraňovať
a zveľaďovať jeho dielo.

Možno si aj ty počas svätej omše počul, ako
kňaz číta list od otca biskupa vašej diecézy pri
špeciálnych príležitostiach.
Podobne aj pápež František píše listy, ktorými
sa osobitne prihovára každému z nás v Cirkvi,
nech je kdekoľvek. Majú zvláštne názvy väčšinou
v latinčine, ktoré sa neprekladajú do iných jazykov. Samozrejme, prekladá sa ich obsah a my si
ich môžeme prečítať aj v slovenčine. Napríklad:
z Fratelli tutti – o priateľstve medzi ľuďmi bez
ohľadu na farbu pleti, majetok, kultúru.
Názov tejto encykliky by sme mohli voľne
preložiť ako Všetci sme (si) bratia.
z Amoris laetitia – (Radosť lásky) o láske v rodine.
z Laudato si’ – o starostlivosti o náš spoločný
domov – planétu. Túto encykliku by sme
mohli nazvať Na chválu Stvoriteľa alebo Pochválený buď!

„Chcem sa obrátiť
na každého
človeka, ktorý
býva na tejto
planéte. V tejto
encyklike mám
v úmysle nadviazať
so všetkými dialóg,
ktorý sa týka nášho spoločného domova,“ píše pápež František (LS, 3).
V nasledujúcich týždňoch sa chceme spolu s vami,
kamaráti, s údivom poobzerať v našom spoločnom
domove a chváliť Stvoriteľa.
Chceme viac skúmať prebúdzajúcu sa prírodu,
čo je v nej živé i neživé. A chceme s pomocou
pápeža Františka a jeho listu zisťovať, čo dobré
môžeme pre náš spoločný domov urobiť.
A viete, čo by ste mohli urobiť hneď teraz na začiatok? Namaľovať, vystrihnúť, polepiť, odfotiť to,
čo si predstavujete, keď počujete slová SPOLOČNÝ
DOMOV. Ak sa o svoje výtvory chcete s nami podeliť, radi si ich v redakcii pozrieme. Na vaše výtvory
sa tešíme do 5. mája na adrese redakcie: Katolícke noviny, P.O. Box 276, 810 00 Bratislava 1 alebo nám ich
pošlite e-mailom na detom@katolickenoviny.sk.
Ich zaslaním súhlasíte s ich zverejnením v KN.
Encyklika Laudato si’ má 246
bodov. A práve
toľko veľkých
vriec odpadu
sa rozhodli
vyzbierať mladí
a deti v kampani
Komisie pre
mládež Spišskej
diecézy počas
niekoľkých dní
v novembri
minulého roka.

Listy viery
Keď si otvoríš Nový zákon, zistíš, že sa skladá z viacerých kníh. Okrem evanjelií sú jeho
súčasťou aj listy. Napríklad List Filipanom, List
Galaťanom či Listy Korinťanom, ktoré písal apoštol
Pavol kresťanom v Korinte. Korinťania napísali
Pavlovi rôzne otázky, ktoré ich trápili, a keďže
Pavol bol vtedy od nich ďaleko (v meste Efez,
v dnešnom Turecku), písal im listy s odpoveďami, poučeniami a povzbudeniami. Nezabudol
ich vrúcne pozdraviť a na diaľku požehnať.
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