10. február 2011, detská sv. omša: kázeň o slonovi
Milé deti, dievčatá a chlapci!
Deti, aké bolo zvieratko na kázni minulý týždeň? (medveď ľadový) Poučenie?
... Nakreslil niekto bieleho medveďa? Ak áno, tak mi ho teraz prineste! ... Prosím vás
opäť, aby ste nakreslili zvieratko, ktoré predstavím dnes! A nezabudli priniesť budúci
štvrtok na detskú sv. omšu!
Dnes budeme hovoriť opäť o najväčšom
suchozemskom zvierati na našej planéte. Už určite teda viete o ktorom ...
o slonovi.
Je to teda najväčšie suchozemské zviera na našej planéte. Slon samec môže
mať výšku až 3,5 – 4 metre a váhu až 6‐8 tisíc kg (ton.) Najväčší známy jedinec mal až
12 ton. Napriek svoje váhe sa slon pohybuje relatívne nenápadne a elegantne
a dokáže aj celkom rýchlo bežať. Žijú v Afrike a ešte žijú aj v Ázii, najmä v Indii.
Čo vám zaujímavého ešte poviem o tomto obrovi medzi zvieratami? Spýtam sa
vás: čo je na slonovi také typické? (chobot, veľké uši, kly)
(A) Veľké uši. Fakt sú veľké, majú dĺžku až 1,5 metra. Viete prečo má africký slon také
obrovské uši? Ako je v Afrike? Teplo, veľmi horúco. Aj slonovi je horúco,
potrebuje sa chladiť. No, a on sa chladí najmä vďaka svojim veľkým ušiam: keď je
teplo, tak s nimi máva a tak ochladzuje krv, ktorá cez ne prúdi a táto krv potom
ochladzuje celé telo.
(B) Chobot. Je pre slonov veľmi dôležitý. Je to vlastne predĺžený nos, ktorý má na
konci dva výbežky, akoby prsty. Viete čo s ním dokážu urobiť? Tak napríklad s ním
dokážu uchytiť rôzne menšie veci a ohmatkávať ich. Potom s nimi natiahnu vodu,
strčia si ho do úst a vodu vystreknú. Tak denne vypijú až 200 litrov vody. Potom
ním vkladajú do úst potravu a tiež dokážu uchopiť rôzne bremená, zdvihnú s ním
vraj vec až 1000 kg ťažkú. A sú vraj praváci a ľaváci, ako ľudia! A viete čím sa ešte
slon podobá na človeka? Vekom! Dožívajú sa okolo 70 rokov. A ešte jednu
zaujímavú, ba až komickú vec robia chobotom. Dýchajú. Keďže sa radi kúpu, aby
sa schladili vo veľkých afrických horúčavách, tak niekedy ak nájdu hlbokú vodu
celý sa ponoria do vody, zdvihnú chobot, ktorým dýchajú a ktorý jediný v tej chvíli
trčí z vody.
(C) Kly. Veľké zuby, ktoré sú veľmi vzácne, preto ich lovia.
(D) A na záver ešte jedna zaujímavá vec. Nezdalo by sa to hádam, ale slon má aj
jednu silnú duševnú schopnosť. Má dobrú pamäť. Preto sa vedia hocičo naučiť,
a preto ich aj používajú v cirkusoch, lebo sa vedia naučiť aj dosť zložitým úkonom.
Hovorí sa, že ak ho niekto oklame, tak si to slon pamätá celý život. Preto ak si
niekto dobre pamätá, hovorí sa, že má sloniu pamäť.
Je dobré mať dobrú pamäť? Deti, čo poviete? ... Slon, hovorí sa, pamätá si, keď
ho niekto podvedie. Čo by sme si mali pamätať? Nielen zlé veci, ale predovšetkým
dobré. Pamätajme si dobré veci: kto mi pomohol, kto si ma zastal, čo krásne som
zažil, čo som od koho pekné dostal, čo sa mi podarilo. A za všetkým dobrom je
Boh. On je darca všetkého dobra. Pamätať si teda na dobré veci, ktoré sme
dostali alebo zažili, znamená vlastne pamätať si aj na toho, ktorý je prameňom

každej dobrej veci. A čo so zlom? So zlými vecami, ktoré sme urobili? Oľutovať,
a Boh nám ich odpustí. Zabudne. Aj my sa máme poučiť a už na to nemyslieť. Zlé
veci, ktoré nám urobili iní? Odpustiť a neprechovávať hnev. Slon si pamätá, ale
nevieme či sa hnevá. Človek sa dokáže nielen hnevať, ale aj nenávidieť. Povie: ja
ho nenávidím, nechcem nikdy zabudnúť, čo mi urobil. To je nekresťanské. Pán
Ježiš nás učí odpúšťať a nehnevať sa dlhodobo, a samozrejme vyhýbať sa za každú
cenu nenávisti.

