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CHVÁLIM ŤA, STVORITEĽ (5)
Čo môže znamenať „menej je viac“
v láske k prírode a človeku?

Ahoj, kamaráti!
– Už vám niekedy niekto povedal, že „menej je viac“?
– Dobromilka, nech hútam, ako hútam, matematicky mi to nejako nesedí.
– Svetlúšik, poďme sa nad tým zamyslieť
spolu s pápežom Františkom. Aj on nám
totiž v liste o starostlivosti o náš spoločný
domov (Laudato si’) vysvetľuje túto zvláštnu matematiku ohľaduplnosti a láskavej
striedmosti.

 menej kupovania nových vecí na oblečenie,
ktoré nevyhnutne nepotrebuješ = viac
ušetrených zdrojov vody, elektriny,
prepravných surovín na ich výrobu a dopravu
cez polovicu planéty (to sa týka aj nových
značiek mobilov );
 menej kupovania nových vecí = viac vecí,
ktoré môžeš opraviť, dotvoriť, „recyklovať“ so
zapojením svojej fantázie;

 menej sladkostí a nevhodného jedla = viac
zdravia pre tvoje telo;
 menej ciest autom na krátke vzdialenosti =
viac vzduchu bez splodín, viac tvojho zdravého
pohybu na bicykli;
 menej plastových obalov, igelitiek,
igelitových vrecúšok pri nakupovaní = viac
miesta v kontajneroch, viac ohľaduplnosti
k prírode;

 menej... (čo ti ešte napadne?)

= viac

 menej

= viac

Spoločný
domov...

Plytvanie
Ako rozumieš tomuto slovu? Vidíš niekde plytvanie? Plytváš niečím aj ty?

Koľko z prírody
potrebujem?
Minulý týždeň sme si vo Svätom písme všímali, aký mal Pán Ježiš vzťah k stvoreniu svojho
milovaného Otca. Všimli sme si aj jeho jednoduchosť – nebral si viac, ako potreboval. Konal
s ohľadom na druhých, s ohľadom na všetko živé, v súlade s vôľou nebeského Otca.
„Zodpovednosť za zem znamená, že
človek obdarovaný inteligenciou bude
rešpektovať zákony prírody a citlivú
rovnováhu medzi bytosťami tohto sveta...
Kresťanstvo povzbudzuje k životnému
štýlu hlboko sa radovať, nebyť posadnutý
konzumom. Ide o presvedčenie, že menej
je viac,“ píše pápež František (porov.
Laudato si’, 68 a 222).

„Plytvanie stvorením sa začína tam, kde
neuznávame nad sebou nič a nikoho,
ale vidíme iba seba (porov. LS, 6). Každé
spoločenstvo si môže brať z dobra zeme
to, čo potrebuje na vlastné prežitie, ale
má aj povinnosť chrániť ju a zaručiť jej
pokračovanie pre budúce generácie“
(porov. LS, 67).

Úloha tohto týždňa
Všímaj si, čo si z prírody,
z obchodov, zo zdrojov energie berieš viac, ako potrebuješ. Môžeš si všímať:
 vodovodný kohútik,
 chladničku s jedlom,
 žiarivky,
 z
apnutý počítač, keď
na ňom nepracuješ,
 odpadkové koše,
 radiátor,
 šatník s oblečením.

Obrázok Pod Otcovými hviezdami namaľovali
súrodenci Kubko a Agatka B. s kamarátkou Julkou
z Dolného Kubína.
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