Záhorská Ves – Suchohrad
28. OKTÓBER 2018
Č. 44
ČAS DUŠIČKOVÝ: S ČÍM IDETE NA CINTORÍN VY?
„Potrebujem ísť na hroby,“ povedala mi mama do telefónu,
„otcovi hádam už zem uľahla, kamienky dosypem a strýkovi
trávu vytrhať, vyčistiť... aj niečo tam priniesť. A pomodliť sa.“

Prečo tam vlastne chodíme?
Cintoríny. Nikdy na ne nezabudnem. Nielen preto, že som si
ako štopeľ odžila odprevádzanie mojich starých rodičov z oboch
strán na pohrebe – a to bez traumy, akú by z toho možno mnohí
rodičia mali.
Cintoríny boli pre mňa a nás vďaka citlivosti mojej mamy
miestom dotýkania sa neba, dotýkania sa večnosti, dotýkania sa
hraníc času, dotýkania sa toho najlepšieho, čo ostalo z našich
predkov v nás – a nebolo to len o genetike, priezvisku či nebodaj
o krstnom mene. Cintoríny ako miesto priznania si, že sme tu len
chvíľku, že nám tí, ktorí už boli povolaní, chýbajú a nevieme sa

dočkať stretnutia s nimi. Cintoríny ako miesto opätovného
odpustenia a zmierenia, ako miesto, kde znovu cítime
spolupatričnosť a lásku, kde už akékoľvek ľudské žabomyšie
vojny neplatia a nemajú zmysel.
Chodili sme tam často. A čo hrob, to príbeh, a čo rok, to ďalší.
O tých, ktorí tam ležali. Lipli sme na nich ako osy na mede, spájali
nás neviditeľnou čiarou s generáciami pred nami a dávali zmysel
tomu, kým sme boli, aj tomu, kým budeme. Aby sme raz túto
štafetu vedeli odovzdať našim deťom.
A cintoríny boli pre mňa a nás plné Boha. Boh, ktorý
rozumie. Boh, ktorý utrie každú slzu. Boh, ktorý bude vážiť dobro
a zlo, no zároveň bude milosrdný, možno oveľa milosrdnejší, ako
my ľudia k sebe navzájom. Lebo on vidí až do skrytosti, až do
hlbín... aj do duše toho samovraha, ktorého hrob, zastrčený
celkom pri plote akoby nehodného spočívať medzi ostatnými,
nám mama vždy ticho ukazovala, keď sme sa nad ním modlili.
Ticho stretnutia
Vždy nás učila byť tichučko. Ako na mieste, kde spia
milovaní. Ako na mieste, kde je prítomné tajomstvo, ktorého prah
sme ešte neprekročili, cez kľúčovú dierku ktorého ešte
nedovidíme to, čo v trinástej komnate večnosti je. Bez toho ticha
by sa nedala stretnúť duša s dušou, aby bolo možné cítiť presah
časnosti a večnosti.
V tichu kráčať. V tichu upraviť hrob, položiť veniec a ozdobiť
čečinou. V tichu zapáliť sviečky. Aj modlitba bola tichučká. Kým
sme vyšliapali k hrobu starých rodičov pomedzi tesné uličky
hrobových obrúb, ešte sme postáli pred pomníkom z Prvej
svetovej vojny. Vždy som si zabudla vziať list z púpavy ako moja
mama, aby som do presne poznateľného riadku aj bez stratených

zlatých písmen zelenou šťavou zvýraznila meno môjho
prastarého otca.
Prísť na cintorín znamenalo byť so všetkými živými, ktorí s
tými, čo mali vytesané mená na pomníku, mali čo len niečo
spoločné. Tiché stretnutia na cintoríne, objatie... všetci vedeli,
všetci rozumeli. Nebolo treba moc toho hovoriť. Lebo na cintoríne
nie je priestor a miesto na časnosť.
Keď sme kráčali z cintorína kamsi do domu k tete či strýkovi,
vedeli sme, že to teplo, súdržnosť, istota a poznanie rodu, priam
hmatateľné vnímanie Boha sa vo vnútri rozbalí – a nebolo to len
teplým čajom a koláčikom. Cintoríny robia s ľuďmi divy. Robia
ich citlivejšími, pravdivejšími, láskavejšími... schopnými odkrývať
tajomstvá a byť milosrdnejšími voči chybám tých, ktorých ešte
mali naživo okolo. Ak tam prídu s pokorou. Ak tam prídu s
bázňou a vďakou. Ak tam prídu so srdcom na kolenách. Ak tam
neprichádzajú iba preto, že sa to patrí a raz do roka to prežijú s
kúpou sviece a venca. Ak tam idú s vedomím, že život tu je šanca
na nomináciu nebeského času bez konca. Nech už tí, za ktorými v
tieto dni idú, boli za živa takí, akí boli, nech umreli kedykoľvek a
akokoľvek. Ozaj, s čím idete na cintorín a z neho vy?
Modlitba za zosnulých

Milosrdný Bože, vypočuj naše prosby a oživuj našu vieru v
tvojho Syna, ktorý vstal z mŕtvych, aby v nás rástla nádej, že
aj tvojho služobníka M. (tvoju služobnicu M.) vzkriesiš k
večnému životu. Skrze nášho Pána Ježiša Krista, tvojho Syna,
ktorý je Boh a s tebou žije a kraľuje v jednote s Duchom
Svätým po všetky veky vekov. Odpočinutie večné daj im
o Pane a svetlo večné nech im svieti nech odpočívajú
v pokoji. Amen.

