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Ročník IX.

Na nedeľu Zoslania Ducha Svätého 31.mája 2009

týždeň 23.

Dar Ducha Svätého...

Slávime dnes slávnosť Zoslania Ducha
Svätého. Duch Svätý prichádza k nám ako
dar Neba a svojou prítomnosťou v našej duši
mení náš život a obohacuje nás svojimi
darmi. Zvlášť pri udeľovaní sviatosti
birmovania s vierou očakávame dary Ducha
Svätého. Tie sú v Písme Svätom
zaznamenané už u proroka Izaiáša, keď vo
svojom proroctve oznamuje, že Mesiáš –
Boží Syn bude nimi vystrojený. Hovorí takto:
„A spočinie na ňom duch Pánov: duch
múdrosti a rozumu, duch rady a sily, duch
poznania a nábožnosti a duch bázne pred
Pánom.“ (Iz 11, 2-3) Z uvedeného textu
poznávame náuku Cirkvi o siedmich daroch
Ducha Svätého, pričom vieme aj to, že číslo
sedem v biblickom chápaní znamená plnosť.
Ak chceme hovoriť o siedmich daroch, určite
tým nie je povedané, že Boží Duch ich dáva
len sedem. Boží Duch je plnosť – plnosť
života, a preto jeho obdarenie má rôzne
prejavy, rôzne iné dary, ktoré veriaci človek
môže v sebe spoznávať a zúžitkovať pre svoj
pozemský i večný život. Tým sa v ňom
udomácňuje Božie kráľovstvo, do ktorého
dúfam, všetci spejeme.
Skutočnosť pôsobenia Božieho Ducha
nám vzácne približuje prorok Ezechiel (37, 114), keď vidí situáciu Izraela ako pole, na
ktorom sú roztrúsené ľudské kosti. Po výzve,
aby prorokoval, s prísľubom, že Boh vloží do
nich ducha a ožijú, kosti sa začali približovať
na miesta, kam patrili. Po ďalšom
prorokovaní a závane Ducha, sa kostry
obalili šľachami, mäsom, kožou a pri
poslednom závane Ducha bytosti ožili.
Prorok nevidel Ducha Božieho, ale videl
dôsledky jeho pôsobenia. My tiež nevidíme
vietor, ale môžeme vidieť listy na strome,
ktoré sa pohybujú pod jeho vplyvom.
Podobne Božieho Ducha môžeme spoznávať
v daroch kresťana. Človeka preniknutý
Duchom sa stáva živou bytosťou nielen z
hľadiska prirodzeného, ale predovšetkým
nadprirodzeného. Osobitne obdarený darmi
Ducha sa kresťan dostáva do väčšej
podobnosti s Ježišom. Možno povedať, že
dary Ducha sú životom Krista.
Pán Ježiš pri vstupe do vôd Jordánu kde
Ján krstil, napĺňa proroctvo Izaiášovo.
Spočinul na ňom Duch Pánov a proroctvo sa
stáva skutočnosťou. Následne naplnený
Duchom odchádza na púšť, aby sa v pôste a
odriekaní pripravoval na svoje verejné
účinkovanie. Ján Krstiteľ o Ježišovi povie, že
„On vás bude krstiť Duchom Svätým a

ohňom.“ (Mt 3,11) Z toho vyplýva, že Ježiš
naplnený a vedený Božím Duchom do
ďalšieho účinkovania, nás zároveň pripravuje
na prijatie Svätého Ducha. Kresťan, ktorý
úprimne nasleduje Ježiša Krista má nádej,
ba až istotu, že v Kristovi sa ho Duch Svätý
bude môcť ujať v plnosti a v plnosti ho aj
obdariť. Dary Ducha sa nezískavajú len
štúdiom,
prípadne
askézou,
ale
predovšetkým otvorenosťou voči Duchu
Svätému. Ide tu viac o dôveru, než o úsilie.
Deje sa tak vo chvíľach osobnej modlitby, v
čase účasti na slávení Eucharistie alebo v
blízkosti Najsvätejšej Sviatosti, či v
modliacom sa spoločenstve. Naznačené
príležitosti, kde sa veriaci človek stretáva s
Kristom, čiastočne odkrývajú bohatú pestrosť
jeho mystickej prítomnosti medzi nami.
Z bohatstva sviatostných milostí, kde sa
nás Ježiš osobitne dotýka darmi Ducha,
vyniká sviatosť birmovania. Duch Svätý,
Osoba – Láska, nestvorený Dar je počiatkom
všetkých ďalších darov rozliatych na
stvorenia, je ako prameň, „živý prameň“, z
ktorého sa odvodzuje všetko, čo je vo
stvorení. On je sťa oheň lásky, ktorý vkladá
iskry svetla skutočnosti a dobroty do
všetkých vecí. Ide o dar jestvovania anjelom
a ľuďom v ekonómii spásy skrze stvoriteľský
čin a milosť. Preto apoštol Pavol píše: „Božia
láska je rozliata v našich srdciach skrze
Ducha Svätého, ktorého sme dostali.“ (Rim
5,5)
Aj tento Pavlov list je zhrnutím toho, čo
učili apoštoli hneď po zoslaní Ducha
Svätého. Peter vyzýval: „Robte pokánia a
nech sa dá každý z vás pokrstiť v mene
Ježiša Krista na odpustenie svojich hriechov
a dostanete dar Svätého Ducha.“ (Sk 2, 38)
Onedlho nato ten istý apoštol, poslaný k
stotníkovi Kornéliovi, aby ho pokrstil, pochopí
na základe božského videnia, ktoré zakúsil,
„že sa dar Ducha Svätého mal vyliať aj na
pohanov“ (porov. Sk 10, 1-45). Skutky
apoštolov (8, 9-24) zaznamenali aj udalosť s
čarodejníkom Šimonom, ktorý chcel Ducha
Svätého „získať za peniaze“. Šimon Peter ho
za to tvrdo napomenul a dodal, že Duch
Svätý je iba dar, dáva sa nezištne, lebo je to
Boží dar.
Áno, dostali sme dar Svätého Ducha,
buďme vďační, otvorme mu znova naše
srdce a povedzme mu nech v ňom prebýva a
napĺňa ho svojimi svätými darmi.
Mário Orbán

R.: Pane, zošli svojho Ducha a
obnov tvárnosť zeme.

1. Dobroreč, duša moja,
Pánovi; Pane, Bože
môj, ty si nesmieme veľký.
2. Aké mnohoraké sú tvoje
diela, Pane! Zem je plná
tvojho stvorenstva.
- R.
3. Odnímaš im dych a hneď
hynú a vracajú sa do prachu.
4. Keď zošleš svojho ducha, sú
stvorené a obnovuješ
tvárnosť zeme.
- R.
5. Pánova chvála nech trvá
naveky; zo svojich diel nech
sa teší Pán.
6. Kiež sa mu moja pieseň
zapáči; a ja sa budem tešiť v
Pánovi.
- R.
Ž 104, 1ab + 24ac. 29bc - 30.31 + 34

Duch pravdy a odvahy

Kde je tvoja odvaha?

V každom z nás je
ukrytá túžba po niečom
krásnom a trvalom, často
však na ňu odpovedáme
zbieraním chvíľkových
pôžitkov. Získame síce
kratučký pocit šťastia,
avšak už zakrátko príde
sklamanie, lebo naše
očakávania míňajú svoj
cieľ. Človeka nemôžu
naplniť veci sveta, lebo
bol utvorený tak, že
jediným naplnením jeho života môže byť iba iný človek.
V samom princípe je to práve ten, ktorý stojí na počiatku
i na konci ľudského života a zvíťazil nad všetkým, čo
ohrozuje šťastie človeka - Ježiš Kristus. ,,Ak je niekto
smädný a verí vo mňa, nech príde ku mne a nech pije... z
jeho vnútra potečú prúdy živej vody.“ To povedal o
Duchu, ktorého mali dostať tí, čo v neho uverili (Jn 7, 3739). Ježiš sa stal Pánom celého vesmíru, všetko preniká
duchovným ohňom a prežaruje svojím svetlom. Jeho
učeníci, ktorí v neho uverili, videli očami viery, no
nestačilo im zostať ukrytí v akomsi privátnom
kresťanstve. Posilnení Ježišovým Duchom túžili
vykričať, ako sú naplnení Kristom. Duch Svätý upevnil
ich srdcia a umožnil im lepšie poznať Ježiša a všetko, čo
s ním prežili. Mocou Ducha Svätého, vlievajúceho im
odvahu a pravú silu, dokázali svedčiť pred celým svetom
o Kristovi. Boží Duch ich tiež naučil mnoho z toho, čo
im Ježiš ešte nemohol povedať, lebo boli príliš slabí vo
viere a v poznaní Božích ciest.
Pôsobenie Ducha Svätého možno poznať podľa hĺbky
viery, akou človek verí a vyznáva, že Ježiš je Boh. V
spoločenstve veriacich je tvorcom jednoty. Veriaci
dostávajú potrebné dary - charizmy -, ktoré im slúžia na
budovanie
Kristovho
spoločenstva,
pričom
najdôležitejším darom navždy zostáva láska. Na začiatku
tejto večnej charizmy je úprimná ľútosť nad spáchanými
hriechmi, po nej môže človek prijať rozhrešenie od
hriechov a Božie odpustenie. Očistené ľudské srdce sa
otvára prijatiu Ducha Svätého, človek sa zrodí k novému
životu. Duch Božej lásky rozvinie vtedy v nás všetko
dobré, aby sme sa mohli stať darom pre druhých. A my
sa stávame svedkami nádeje, nesúc v srdciach hlbokú
radosť z vykúpenia.

Čo tak unavilo tvoj hlas? Prečo zhasla iskra v tvojich
očiach? Skleslí ľudia ochromujú život. Ľudia unavení
životom dusia radosť. Ľudia bez radosti pochovávajú nádej.
Ľudia bez nádeje šíria zúfalstvo. Strach spotrebuje
neuveriteľne veľa energie.“ Strach odoberá silu, ktorú
budeme potrebovať zajtra, aby sme dokázali vzdorovať
hroziacemu nebezpečenstvu.

RÓBERT BEZÁK

JÚN 2009 Úmysly Apoštolátu modlitby
Všeobecný: Aby sa medzinárodná pomoc osobitne
zamerala na odstránenie zahraničných dlhov.
Misijný: Aby jednotlivé cirkvi, pôsobiace v oblastiach
poznačených násilím, podporovala láska a blízkosť
všetkých katolíkov sveta.
Úmysel KBS: Aby sme si pri spytovaní svedomia stále
pripomínali život, prácu a odhodlanosť svätého Pavla žiť
s Kristom a pre Krista.
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Milý priateľu, narodil si sa preto, aby si
miloval, tešil sa z pocitu istoty, a aby si túto istotu
aj rozdával.
Nehovor, že sú to len prázdne reči. Radosť zo života a
istota nie sú len cukrovou polevou na horkom koláči života.
Radosť zo života a istota nám nepadnú len tak, z ničoho nič
do lona. Nenájdeme ich na povrchu života. Napriek všetkým
ťažkostiam musíme hľadať ďalej a pátrať v hĺbke našich
vlastných sŕdc.

Želám ti odvahu vychádzajúceho slnka, ktoré
vychádza stále znovu, napriek biede tohto sveta.
Phil Bosmans „Daruj úsmev“

Spovedanie pred prvým piatkom
Utorok od 17:00
Streda od 17:00
Štvrtok od 17:00
Piatok od 16:30

Sväté omše v 9. týždni cezročného obdobia (B)
1.VI. Svätodušný pondelok
19.00 na úmysel
2.VI. utorok
18.00 Poďakovanie Panne Márii za dožitých 80 rokov
3.VI. streda
18.00 +Štefan Sýkora, manž. a deti
4.VI. štvrtok
18.00 na úmysel
5.VI. piatok
18.00 + Mária Jurčovičová 1.výr.
6.VI. sobota
10.00 za deti a rodičov – (Prvé sväté prijímanie)
Upratovanie kostola č.d. 254 – 284
7.VI. 10.Nedeľa - Najsvätejšej Trojice (B)
8.15 +Jozef Huk, manž.Anna a syn Miroslav
11.00 za farníkov
Liturgický kalendár
1.VI. pondelok
2.VI. utorok
3.VI. streda
4.VI. štvrtok
5.VI. piatok
6.VI. sobota

sv.Justín, mučeník – Svätodušný pondelok
sv.Marcelín a Peter, mučeníci
sv.Karol Lwanga a spoločníci
sv.Kvirín, biskup, mučeník
sv.Bonifác, biskup, mučeník – Prvý piatok
sv. Norbert, biskup

Slovo na dnes
Anjeli... Bytosti, ktoré nám pomáhajú kráčať životom.
Mnohí z nás už zažili náhle osvietenie, keď v jedinom okamihu
zrazu získali nový pohľad na zamotanú životnú situáciu. Akoby
sme nečakane zmúdreli. Alebo šokujúci moment odvrátenia
nešťastia. UžUž-už vkročíme pod kolesá auta, no v poslednom
okamihu nás akási sila zadrží. Táto „akási sila“
sila“je anjel. Možno
náš osobný anjel strážny. Možno anjel bdelosti či zdravia. Anjeli
nám chcú
chcú pomáhať. Sú tu a čakajú na naše zavolanie. No my
častokrát o ich jestvovaní ani netušíme.
Autor Anselm Grün nám dáva možnosť zoznámiť sa s nimi.
Anjel milosrdenstva, lásky či dobrého spánku. Všetci sú
pripravení pomôcť. Krásne, láskavé bytosti. Anjeli pre život.
Cnosť vychádza zo slova byť súci. Keď si nacvičíme takúto
jednu cnosť, potom bude náš život na niečo súci, potom sa
vydarí. Cnosť sa po latinsky povie virtus. Pod slovíčkom virtus
sa tiež rozumie sila a stálosť, s ktorou človek žije. V cnosti je
sila, ktorá je schopná pretvoriť celý náš život. Pre Grékov bola
cnosť - arete podstatou povahy ušľachtilého a vzdelaného
človeka.
Tieto postoje boli priradené anjelom. Anjeli sú dnes znova
populárni. Vychádza mnoho kníh, ktoré sa nimi vážne
zaoberajú, hoci doteraz museli celé desaťročia iba skromne
prežívať v teológii - ako aj vo všeobecnom povedomí. V Biblii sú
anjeli Božími poslami. Naznačujú pomáhajúcu a uzdravujúcu
blízkosť Boha. Nie je vždy jasné, či sú to samostatné bytosti
alebo iba obrazy láskyplnej a utešujúcej Božej prítomnosti.
Jedno je však isté: anjeli sú pre ľudí poslami inej, hlbšej
skutočnosti. Predstavy, ktoré s nimi spájame, sú drahocenné
obrazy, ktoré vyjadrujú našu túžbu po inom svete - svete
bezpečia, krásy a nádeje. To je súčasťou hlbšieho posolstva
anjelov: ukazujú, že náš život je čosi viac, že poukazuje na
niečo iné. Anjeli sú obrazmi hlbokej, trvalej túžby po pomoci a
uzdravení, ktorá nevychádza z nás samých. Dnes znova
„prichádzajú“, a to znamená nádej, že náš život skutočne neústi
do prázdna, že sa nám môže pošťastiť dôjsť do nášho
vlastného cieľa. Anjeli sú duchovnými sprievodcami na našej
ceste. Spájajú nás s hlbokou túžbou, ktorá je v každom z nás.
Sú zdrojom inšpirácie. Vdychujú nám iný, hlbší život, ktorý
napĺňa túto túžbu nášho srdca.
Boh posiela svojich anjelov, aby chránili ľudí. Už od detstva
dobre poznáme modlitbu k anjelovi strážcovi. No mnohí si z
mysle vymazali jeho obraz. Keď však šťastlivo vyviazli z
nejakého nešťastia, predsa len verili, že v tej chvíli pri nich stál
dobrý strážny anjel. Nie je také dôležité, či to bol samotný Boh,
čo nás chránil, alebo anjel, ktorého poslal na našu ochranu.
Obrazy pôsobia vlastnou výrazovou silou. Preto smieme bez
obáv využiť reč obrazov, aby sme opísali činnú Božiu pomoc.
Sú to anjeli, ktorí pri nás stoja. Sú to anjeli, ktorí nás strážia. Sú
to anjeli, ktorí nám vo sne zvestujú, kam by sa naša cesta mala
uberať.
Anjeli sú sprievodcami na našej ceste. A tak ako kedysi poslal
Boh anjela Rafaela, aby bezpečne doviedol do cieľa mladého
Tobiáša, aj nám dnes anjeli ukazujú cestu. Boh posiela svojho
anjela, aby oslobodil Petra z väzenia, aby posilnil Ježiša na
Olivovej hore. Anjeli nám často približujú to, čomu
nerozumieme. Anjel vysvetľuje Márii, čo sa jej má stať. A je to
anjel, čo sa zjaví Jozefovi vo sne, aby mu objasnil, ako je to s
jeho snúbenicou Máriou. Anjeli sa dnes opäť stali vznešenými
bytosťami.
Biblia vie o anjeloch ešte niečo viac. Anjeli hľadia na Božiu
tvár. Tak nám to hovorí už Ježiš: „Dajte si pozor, aby ste
neopovrhli ani jedným z týchto maličkých. Lebo vám hovorím,
že ich anjeli v nebi ustavične hľadia na tvár môjho Otca, ktorý je
na nebesiach“ (Mt 18,10) Svätý Benedikt je presvedčený, že
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mnísi spievajú Bohu žalmy obrátení tvárou k anjelom.
Nespievajú sami. Obklopujú ich anjeli a otvárajú ich spevu
nebo. Anjeli prinášajú ich modlitbu pred Boha. Vlievajú im nádej
a vieru, že ich modlitba nie je márna. Anjeli, ktorí nás obklopujú,
keď sa modlíme, spájajú nebo so zemou. Ručia za to, že tu nie
sme sami, keď sa snažíme pocítiť prítomnosť Boha v našej
modlitbe. Anjeli nám hovoria: Boh je blízko a ty si ponorený do
jeho uzdravujúcej a láskyplnej prítomnosti.
Anjeli by v nás chceli vyvolať niečo, na čo v každodennom
zhone zabúdame, alebo čo zanedbávame. Je to krásna
predstava, že ma v tomto roku bude sprevádzať anjel vernosti
či anjel nežnosti, že Boh ku mne zoslal anjela, ktorý ma zasvätí
do tajomstva vernosti alebo nehy. Títo anjeli sú sprievodcami
na našej ceste životom, sú poslami nádeje, že nežijeme
bezcieľne, že cieľ nášho života môžeme dosiahnuť. Tých
päťdesiat postojov (postupne uverejníme v tejto rubrike)
opisuje životodarné sily a zdroje pretvárajúce náš život, ktoré
nás môžu stále viac formovať na „náš celostný obraz“: akí
môžeme a akí by sme mali byť. V obraze anjelov sa nám
stavajú do cesty tieto zdroje transformácie. Pravdaže, taktiež to
znamená, že tieto postoje nie sú len výrazom vlastného úsilia a
výkonu. Sú aj darom, milosťou a prisľúbenou múdrosťou.
Aj pre seba si môžeš vyhľadať anjela, ktorý by ťa mal
sprevádzať nasledujúci týždeň či mesiac, alebo po celý nový
rok.
Vyhľadaj si anjela, ktorý ťa bezprostredne osloví, a o ktorom
si myslíš, že by ti práve teraz prišiel vhod. A keď chceš, môžeš
si vymeniť zážitky s inými ľuďmi, o ktorých vieš, že tiež žijú s
takýmto anjelom. Čo ťa naučil tvoj anjel? Aké skúsenosti si s
ním mal? Čo nové ti ukázal? Kde sa niečo dalo do pohybu? Čo
v tebe rozkvitlo?
Aselm Grün „Anjeli pre život“

Pane, daj mi väčšiu vieru
Lk 17,5
Ježišu, dnes prichádzam k tebe s prosbou, akú ti
adresovali tvoji apoštoli: Pane, daj nám väčšiu vieru. Myslím
i na tvoje slová, aké si povedal svojmu apoštolovi Petrovi: A
ty, keď sa obrátiš, posilňuj Vieru svojich bratov. Ja som
prosil a modlil som sa za teba.
Dobrý Ježišu,
predo mnou stojí rovnaká situácia. Cítim, ako je moja
viera v teba slabá, malá, nedostatočná, ako veľmi
potrebujem jej posilnenie. A tiež cítim svoju úlohu, poslanie,
ktoré si mi zveril - posilňovať vieru svojich bratov a sestier. V
jednom i v druhom prípade si môžem uvedomovať, že bez
teba to nepôjde. Ani moja viera v teba nemôže byť silnou,
pravou, živou a žitou, ak mi ty nedáš svojho Ducha, ak ma
neposilníš, ak nevezmeš do svojich rúk moju vlastnú vieru,
môj život viery, mňa samého. A keď cítim svoju slabosť
viery, cítim ju tým viac, ak ju mám odovzdávať a ak ju mám
posilňovať v druhých. Aj to však vnímam ako milosť, ako
pravdu, ako realitu - bez teba nebudem môcť nič urobiť.
Viera je tvoj dar. Viera je tvoja milosť. Viera nie je moje
trvalé alebo výlučne vlastníctvo, alebo niečo, s čím by som
mohol ľubovoľne nakladať. Vo svojej Viere, ale i v
posilňovaní viery mojich bratov a sestier som odkázaný na
teba, na tvoju milosť, na tvojho Ducha.
A tak, keď prichádzam k tebe, prichádzam s vďakou za
dar viery. Prichádzam vo vedomí, že všetko je tvoja milosť,
prichádzam s prosbou, v pokore a v dôvere: Pane, daj mi
väčšiu vieru.
Priznám sa ti, že keď médiá informujú o tom, ako mnohí
ľudia kvôli škandálom v Cirkvi opúšťajú vieru, je mi to ľúto.
Ľúto nielen kvôli škandálom a pohoršeniam, napokon, ty
sám hovoríš, že pohoršenia vo svete budú, ba musia byť - aj
vo svete Cirkvi! Tebe samému bol na pohoršenie apoštol,
ktorého si si vyvolil, a predsa si sa ho nezriekol. Ľúto mi je

ľudí, ktorí o tom píšu ľahostajne alebo z nenávisti, i tých,
ktorí takto o sebe vyhlasujú. Ak niekto pre škandály
vystupuje z Cirkvi a zrieka sa svojej viery v teba, myslím si,
Pane, že ťa ešte osobne nestretol a vlastne v teba ešte
opravdivo neuveril, ba že ti doteraz ani neveril. Veril azda
sebe a svojim predstavám o tebe a o tvojej Cirkvi.
Podmieňovať svoju vieru svojimi predstavami, svojimi
záujmami, hľadaním svojich vlastných istôt založených na
vlastnom rozume či zmysloch, ako to bolo napríklad u
apoštola Tomáša, znamená stavať svoju vieru na veľmi
neistom a pochybnom základe. Ty sám si povedal
Tomášovi: Šťastní sú tí, čo nevideli a uverili. Nebuď
neveriaci, ale veriaci. Svoju vieru v teba si nemôžem dať.
Nemôžem si ju dokázať ani dokazovať. Svoju vieru v teba
môžem prijať a dosvedčiť vďaka milosti, ktorú dávaš. O
svojej viere v teba môžem a musím svedčiť, nie dokazovať
si ju v sebe alebo v iných na úrovni ľudského chápania,
akokoľvek platí, že naša viera je rozumná. Oveľa viac platí,
že viera je nadrozumná a nadzmyslová, nad logikou a nad
zmyslovou skúsenosťou. Viem, že je skôr záležitosťou srdca
a lásky než rozumu a zmyslovej skúseností. Pane, kam som
sa to až dostal v prosbe o posilnenie mojej viery? Kam inam
sa chcem dostať, ak nie k tebe?! Pokorne ťa prosím - Pane,
daj mi väčšiu Vieru. Jedine ty môžeš spôsobiť, aby som v
teba veril a tebe veril, aby som vo viere vytrval, aby som bol
v nej pevný a verný, aby som podľa nej žil. Zo svojej strany
môžem k tomu pridať iba to, čo odo mňa čakáš a bez čoho
by moja viera nebola mojou. Môžem chcieť a túžiť veriť,
môžem sa modliť, môžem prosiť, môžem dúfať a môžem sa
snažiť robiť všetko pre to, aby vo mne milosť a dar tvojej
viery nevyšli nazmar. Áno, vo viere v teba každý z nás má
svoj podiel. Inak by si nemohol povedať: Ešte stále nemáte
vieru? Inak by si nemohol povedať: Všetko je možné tomu,
kto verí. Keď budete mať vieru akokoľvek malú a budete
prosiť, stane sa vám. Prečo si zapochyboval? Aj evanjelista
poznamenáva: Pre ich neveru si tam nemohol urobiť nijaký
zázrak.
Dobrý Ježišu,
ďakujem ti za dar viery. Ďakujem ti za všetkých, cez ktorých
si mi ju sprostredkoval. Ďakujem ti za mojich rodičov,
ďakujem ti za všetkých kňazov, priateľov, rehoľné sestry,
dobrodincov, za všetkých, ktorí sa za mňa modlili a
posilňovali moju vieru.
Jozef Šuppa SJ „Modlitby pred eucharistickým Ježišom“

Lectio divina

Pomocník
Jn 15,26-27; 16,12-15
Keď príde Tešiteľ, ktorého vám ja pošlem od Otca,
Duch pravdy, ktorý vychádza od Otca, ten bude vydávať
o mne svedectvo. 27Aj vy budete svedčiť, pretože ste od
začiatku so mnou.
16
12
Ešte vám mám toho veľa povedať, ale teraz to nemôžete
zniesť. 13Keď však príde on, Duch pravdy, uvedie vás do
celej pravdy, lebo nebude hovoriť sám od seba, ale bude
hovoriť, čo počuje. A zvestuje vám aj to, čo príde. 14On
oslávi mňa, lebo z môjho vezme a zvestuje vám.
15
Všetko, čo má Otec, je moje, preto som vám povedal,
že z môjho vezme a zvestuje vám.

ČÍTANIE:
Tieto dva úryvky patria medzi Ježišove
záverečné slová učeníkom počas poslednej noci
v Jeruzaleme (13.-17. kapitola). Dnes je v zornom poli
Duch Svätý, tretia osoba Trojice (Jn 15,16). Ježiš
pripravoval učeníkov na svoj blízky odchod, ale najprv
ich chcel zveriť Duchu Svätému. Prečo to bolo také
dôležité? Ježiš vedel, že hlavnou úlohou Ducha Svätého
je odhaľovať nové aspekty Boha a jeho Slova (15,26).
Takto pomohol učeníkom lepšie pochopiť Ježiša. Otec,
Syn a Duch Svätý existujú spolu ako Trojica v dokonalej
láske a porozumení. Teda nikto iný než Duch Svätý by
lepšie nezjavil a neučil to, čo chceli povedať Otec a Syn
(16,13). Duch Svätý ostáva naším osobným sprievodcom,
aby sme vedeli, ako žiť a hovoriť o Ježišovom posolstve
lásky (15,27). Z tohto, ako aj z iných úryvkov vieme, že
Duch Svätý to robí štyrmi spôsobmi: inšpiroval autorov
Svätého písma, a síce také osobnosti, akými boli Dávid,
Izaiáš, Ján, Lukáš a Pavol. Pripomína nám Ježišove
slová. Pomáha nám porozumieť Písmu a napokon v
našich životoch roznecuje oheň Božej lásky. Je to
vzájomná láska, ktorá posilňuje kresťanov na ich životnej
ceste. Ježiš nesľubuje svojim nasledovníkom ľahký život.
Sľubuje však Božiu pomoc v našich skúškach a
činnostiach, aby sme boli pre všetkých ľudí jeho
svedkami (15,26; 16,12).
MEDITÁCIA:
• Prisľúbenie pomoci Ducha Svätého má svoj
cieľ. Má nám umožniť, aby sme hovorili o
Ježišovi a žili v pravde. Akým spôsobom sme v našom
živote už zažili pomoc Ducha Svätého a jeho vedenie?
• Čo má Ježiš na mysli slovom „pravda“? Má na mysli
len slová a myšlienky?
MODLITBA:
Prosme Ducha Svätého, aby nám viac zjavil Otca
a Syna. Prosme o jeho pomoc, aby sme mohli zohrávať
svoju úlohu pri pokračovaní Ježišovho diela na zemi:
a ukázali jeho ovocie vo svojom živote (Ga 5,22-23). S
modlitbou si počas týždňa prečítajme aj 104. žalm. Nech
nám Boh upriami našu pozornosť na zopár veršov.
Použime ich, aby sme chválili veľkosť Boha stvorenia.
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Ďalšie čítania: Sk 2,1-11; Ž 104,1.24.29-31.34; Ga 5,1625
4

KONTEMPLÁCIA:
Dnes oslavujeme sviatok Turíc a úžasný dar
Ducha Svätého: V Sk 2,1-11 čítame o slávnom vyliatí
Ducha Svätého na učeníkov. Nebolo posledné. Aj dnes
ľudia pozývajú Ducha Svätého, aby ich naplnil, viedol,
učil a povzbudzoval. Pavol sa v Liste Galaťanom (5,1625) pozeral na pôsobenie Ducha Svätého prakticky.
Ovocie pôsobenia Ducha by malo byť v našom dnešnom
živote očividné tak, ako bolo očividné v živote prvých
kresťanov.
www.vistuckespektrum.sk
Spoločenstvo pri farskom kostole Najsvätejšej Trojice
vo Vištuku

