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Dialóg s Pánom
Keď sa človek učí cudzie jazyky, hneď
na začiatku učebnice najčastejšie nachádza
kľúčové slovká bežnej konverzácie, akými sa
to len hemží v denných rozhovoroch všade
medzi ľuďmi. Medzi takéto slovká, ktoré sa
hojne používajú patria i slovká: Ďakujem –
Prosím – Prepáčte. (Mnohí z vás
bezpochyby viete, čo znamená, keď sa
povie: Danke, bitte, merci, pardon, thank you,
please, atď.)
Veľa krát denne používame tieto slová:
V obchode, v prostriedkoch hromadnej
dopravy alebo pri bežných medziľudských
kontaktoch.
Na druhej strane musíme zosmutnieť,
keď si uvedomíme, koľko miliónov ľudí je len
v našom národe, ktorí ani raz za život možno
nepovedali Bohu jediné Ďakujem za ten
nesmierny prúd darov, ktorými je doslova po
okraj naplnený každý okamžik nášho života.
Doposiaľ mu nepovedali jediné Prosím,
jediné Odpusť.
Tieto tri slová nám pomáhajú objaviť
trojitý rozmer v duchovnom vzťahu k nášmu
Pánovi. Ďakujem – prosím - odpusť.
Vystihujú dynamiku nášho života tvárou v
tvár Bohu:
Prvý rozmer je ľútosť, duch neustálej
kajúcnosti. Byť si vedomý, že som taký slabý
a hriešny, že neuplynie ani chvíľa, aby som
nebol niečo dlžný vo vzťahu k Bohu a k
blížnemu. Čím viac, ťa mám, Pane, na
očiach, tým viac je mi smutno nad sebou
samým, ako málo sa ti podobám, ako
neustále zaostávam za ideálom Tvojej lásky
a krásy. Toto vedomie je bezpochyby
nepríjemné, ale je pravdivé a pravda vždy
oslobodzuje.
Chybu robí ten, kto príliš ľahko a
samozrejme
vstupuje
do
dôverného
stretnutia s Ježišom ako rovnocenný partner.
Nie, nie sme rovnocenní. „Kto si ty a kto som
ja?“ modlí sa v úžase sv. František celú noc
– a práve táto pokora, pravdivé vedomie o
svojej hriešnosti, duch neustálej kajúcnosti,
sa stáva jedným zo základných rozmerov
skutočného duchovného života.
Druhým rozmerom je tu slovo Prosím! Ježiš chce počuť naše prosby. Pripomína
nám, aby sme prosili, doslova nás provokuje
k tomu, aby sme s ním viedli dialóg plný
viery. Takej viery, ktorá by bola schopná
privolať z neba zázrak. Ježiš nechce meniť

svet bez nás, On potrebuje našu spoluúčasť,
náš záujem, naše prosby, dokonca i
neodbytné búchanie na jeho dvere. Vtedy On
rád odpovedá. Nie vždy tak, ako by sme si to
priali. Ale nezostane nikomu dlžný so svojou
odpoveďou. Niekedy nás nechá čakať, aby
naša viera prešla náročným testom
vytrvalosti a dôvery. Nakoniec je však každá
prosba vypočutá.
A konečne je tu slovko Vďaka. V jednej
gitarovej piesni sa spieva: Až sa ma raz,
Pane, opýtaš, kto som, miesto svojho mená
vyslovím: Som len Vďaka, za všetko a stále,
vďaka, Tebe vďaka! - Aj tu je jeden rozmer
duchovného života. Neustále vedomie: Som
obklopený a zahrňovaný Božou láskou, plnou
darov. Nemôžem ich doceniť, pochopiť, ani
spočítať. Len viem a túžim svojim srdcom
vyjadriť svoju odpoveď. Vďaka, Pane.
Vy, milí priatelia, ktorí chcete úprimne
pracovať na sebe, na svojom vzťahu k
Ježišovi, a nechcete sa uspokojiť so
stagnáciou vo svojom duchovnom živote,
skúste si prežiť jeden deň v týždni ako deň
kajúcnosti, kedy by v nás prevládala
myšlienka: Odpusť, Pane, prepáč a zmiluj sa.
Na druhý deň sa sústreďme na ono
Prosím. Za čo všetko je potrebné prosiť, čo
mám Pánovi predložiť z bolestí a nádejí
sveta, ktoré nami denne otriasajú. Aká sila je
ukrytá v prísľube: Proste a dostanete.
A tretí deň by mohol byť dňom
vďakyvzdania. Prežívať takýto deň je
skutočnou radosťou, hoci by vonku bolo
akékoľvek počasie. Sú to dni veľkého šťastia,
dni obojstrannej skúsenosti vyznania lásky,
túžby a prebudenia duše k ďalším krokom na
ceste za Pánom.
Ostatné dni v týždni môžeme tento
trojitý rozmer vyvažovať v akejsi rovnováhe:
Ďakujem, prosím, odpusť!
Na začiatku sme si povedali, že len v
našom národe možno milióny ľudí nikdy
nepovedali Bohu jediné slovko a pritom žijú
len z jeho darov.
Spomeňme si, že v dejinách Božieho
ľudu – Izraelského národa bolo toľko
neveriacich, ale kajúca modlitba jedného
proroka priniesla novú šancu pre celý ich
život. Skúsme aj my prejsť do množného
čísla a stať sa v modlitbe hovorcami tých
ostatných.
Alfonz Vladimír Sabo, farár

R.: Ukáž nám, Pane, svoje
milosrdenstvo a daj nám
svoju spásu.

1. Budem počúvať, čo povie
Pán, Boh; on ohlási pokoj
svojmu ľudu a svojim
svätým.
2. Naozaj: blízko je spása tým,
čo sa ho boja, a jeho sláva
bude prebývať v našej
krajine.
- R.
3. Milosrdenstvo a vernosť sa
stretnú navzájom,
spravodlivosť a pokoj sa
pobozkajú.
4. Vernosť vyrastie zo zeme,
spravodlivosť zhliadne z
neba.
- R.
5. Veď Pán dá požehnanie a
svoje plody vydá naša zem.
6. Pred ním bude kráčať
spravodlivosť a po stopách
jeho krokov spása.
- R.
(Ž85,9ab-10 11 -12.13-14)

Čo je najväčší majetok?

Istý židovský muž raz
napísal ako spomienku na
bolestné roky utrpenia, ktoré
postihli židovský národ počas
fašizmu, akým nešťastím, ba
až prekliatím bolo lipnutie na
majetku. Mnohí si práve pre
majetok
neboli
schopní
zachrániť svoj život a včas
odísť preč do bezpečia.
Vedeli, že Hitlerov fašizmus
pre nich znamená smrteľné
nebezpečenstvo, ale nechceli
opustiť svoje postavenie a
majetok. Upokojovali sa, že
to nejako prečkajú, nemôžu predsa opustiť, čo si za toľké
roky a za toľké generácie nahromadili. Keď prišli fašisti,
obrali ich o všetko - i o život. Muž len smutne
poznamenal: „Aj sme vedeli, že nemáme lipnúť na
majetku a že podstatný je iba ľudský život. Keby sme sa
tým boli riadili, mnohí by si zachránili život...“
Evanjelium opisuje zaujímavé stretnutie Ježiša s istým
mladým mužom. Mladík ho prosil o radu. Dodržiaval
všetky príkazy, ktoré sú v Mojžišovom zákone, no
napriek tomu sa necítil byť šťastný. Ježiš mu poradil, že
ak chce byť šťastný, musí patriť iba Bohu a nesmie
lipnúť na ničom pozemskom. Má sa preto vzdať príťaže
majetku. Vtedy sa jeho srdce otvorí len pre Boha a nájde
vnútornú radosť. Mladík odišiel preč. Bol bohatý a
nevedel si predstaviť, ako by mohol žiť bez svojho
bohatstva. Radšej bude i naďalej hľadať „svoju“ cestu k
šťastiu... Nehrozí mu však, že dopadne nejako podobne
ako spomínaní v predošlom príbehu? Šťastie nenájde a
riskuje život.
Aj tieto príbehy sú vysvetlením, prečo Ježiš poslal
svojich učeníkov do sveta bez veľkej výbavy, ktorá by im
zapĺňala srdcia. Bude im totiž stačiť len to
najzákladnejšie, o ostatné sa postarajú ľudia, ktorí ich
prichýlia. Starodávne príslovie hovorí: Omnia mea
mecum porto - Všetko, čo je moje, si nosím so sebou. V
tom je znak Ježišových priateľov: prinášajú svoje srdce a
ponúkajú svoje vnútro naplnené láskou k Bohu, preto
prichádzajú k ľuďom s Kristovým pokojom. Zlata a
striebra nemajú, ale uzdravujú ľudské duše Kristovým
pokojom a láskou. A to je dar presahujúci každé ľudské
očakávanie a chápanie.
Róbert Bezák

Pokojne kráčaj životom
Choď pokojne uprostred rozruchu a chvatu! Spomeň
si, aký pokoj nájdeš v tichu. Pokiaľ je to možné, bez
straty tváre vychádzaj dobre so všetkými ľuďmi. Hovor
svoju pravdu pokojne a jasne, počúvaj ostatných, hoc aj
obmedzených a nevedomých - i oni majú svoj životný
prídel. Vyhýbaj sa hlučným a svárlivým osobám otravujú ducha!
Ak sa budeš porovnávať s inými, môžeš sa stať
domýšľavým, alebo i malomyseľným, lebo vždy sa nájdu
ľudia väčší i menší než ty.

Raduj sa rovnako z toho, čo si dosiahol, ako aj z
neuskutočnených plánov.
Udržuj záujem o vlastnú životnú cestu, akokoľvek
skromnú - je to pravé bohatstvo. Buď opatrný vo svojich
záležitostiach, pretože svet je plný podvodov, ale
nenechaj sa tým zastrašiť! Mnoho ľudí zápasí o svoje
ideály a všade je život plný hrdinstva.
Buď sám sebou! Nepredstieraj city a nestavaj sa
cynicky k láske, lebo tvárou tvár k všetkej vyprahlosti,
láska je večne svieža ako tráva.
Prijímaj pokojne, čo ti radia roky. Keď príde čas s
pôvabom odlož všetko, čo prináleží mladosti.
Rozvíjaj silu ducha, aby ťa mohla ochrániť v
nečakanom nešťastí, a netráp sa predstavami.
Mnoho obáv sa rodí z únavy a nudy.
Buď k sebe prísny, ale nie tvrdý.
Si dieťaťom vesmíru, nie menej ako hviezdy.
Máš právo tu byť, či je ti to jasné, alebo nie.
Vesmír sa nepochybne rozvíja tak, ako sa má.
Ži preto v pohode a v pokoji s Bohom, akokoľvek si to
predstavuješ.
A nech sú tvoje úlohy a snahy v hlučnom zmätku
života akékoľvek, udržuj pokoj vo svojej duši.
Napriek všetkým nedokonalostiam, je to predsa
krásny svet.
Choď za šťastím, choď za Bohom!
Nájdené v chráme sv. Pavla za hradbami v Ríme. Roku Pána 1696.

Odporúčame do pozornosti našu
aktualizovanú farskú webovú stránku
www.fara.sk/vistuk
Sväté omše v 15. týždni cezročného obdobia (B)
13.VII. pondelok
18.00
za farníkov
14.VII. utorok
18.00 + Fabián Jurčovič
15.VII. streda
18.00 + Imrich a manž. Veronika Hajkoví,
deti Peter,Ivan a Helena
16.VII. štvrtok
18.00
za zdravie a Božiu pomoc
17.VII. piatok
18.00 + Sidónia Krajčovičová
18.VII. sobota
18.00 + František a manž.Františka Tibenskí a rodičia
Upratovanie kostola č.d. 2 - 27
19.VII. 16.Nedeľa cezročného obdobia (B)
8.00 + Rozália Kulifajová a rodičia
9.15 za farníkov
Liturgický kalendár
13.VII. pondelok
14.VII. utorok
15.VII. streda
16.VII. štvrtok
17.VII. piatok
18.VII. sobota
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sv.Henrich
sv.Kamil de Lelis, kňaz
sv.Bonaventúra, biskup a učiteľ Cirkvi
Panna Mária Karmelská
sv.Andrej Svorad a Benedikt, pustovníci
sv.Fridrich, bl.Peter Pavol Gojdič, biskup, mučeník

Slovo na dnes
Anjel vďačnosti
Vďačnosť je dnes veľmi vzácna. Ľudia majú neúmerné
nároky. Stále majú dojem, že o niečo prichádzajú. Preto
potrebujú čoraz viac. Stali sa nenásytnými a preto si už
nevedia nič užiť. Francúzsky filozof Pascal Bruchner opisuje
súčasného človeka ako „obrie bábätko“ s neúmernými
nárokmi na spoločnosť. Nikdy nemá dosť. A keď sa mu
nedarí, vždy sú na vine tí druhí. Lebo mu nedávajú to, čo k
životu nevyhnutne potrebuje.
Anjel vďačnosti chce tvojmu životu dať novú príchuť.
Chce ťa naučiť všetko vnímať inými očami - očami
vďačnosti. Potom prijmeš nové ráno s vďakou za to, že
vstávaš zdravý a že vidíš vychádzať slnko. Si vďačný za
dych, ktorý v tvojich pľúcach prúdi. Si vďačný za dobré dary
prírody, ktoré môžeš vychutnávať pri raňajkách. Žiješ
uvedomelejšie. Vďačnosť rozširuje a rozveseľuje tvoje
srdce. Nie si upnutý na veci, ktoré by ťa mohli rozčúliť.
Nezačínaš ráno mrzutý zo zlého počasia. Nie si frustrovaný
len preto, lebo ti vykypí mlieko. Sú ľudia, ktorí si sami
komplikujú život, pretože vidia iba to zlé. A čím viac toho
zlého vidia, tým viac ich v tomto „čierno-bielom“ vnímaní
sveta utvrdzujú ich zážitky. Svojím pesimistickým pohľadom
na svet priam priťahujú drobné nešťastia.
Ďakovať znamená správne premýšľať. Anjel vďačnosti ťa
chce naučiť správne a uvedomelo rozmýšľať. Keď začneš
premýšľať, môžeš s vďakou spoznať, čo všetko ti bolo v
živote darované. Budeš vďačný za svojich rodičov, ktorí ti
darovali život. Nebudeš vďačný iba za pozitívne korene,
ktoré máš vo svojich rodičoch, ale aj za rany a zranenia,
ktoré si od nich dostal. Lebo aj oni z teba vyformovali to, čím
si dnes. Bez tých rán by si bol možno sýty, ale bezcitný.
Prehliadol by si človeka, ktorý vedľa teba trpí núdzou. Anjel
vďačnosti ti chce otvoriť oči, aby si zbadal, že ťa celým
tvojím životom sprevádzal Boží anjel. Že ťa anjel strážny
uchránil pred nejedným nešťastím, že tvoj anjel strážny
premenil všetky tvoje bolesti na drahocenný poklad.
Anjel vďačnosti ti daruje nové oči, aby si vedome vnímal
krásu stvorenia a vďačne sa z nej tešil. Z krásy lúk a lesov,
hôr a údolí, mora, riek a jazier. Budeš obdivovať eleganciu
gazely a ladnosť srnky. Prírodu budeš vnímať s otvorenými
očami a vďakou. Budeš cítiť, že sa ťa v prírode dotýka
milujúci Boh a že ti chce ukázať svoju nekonečnú
starostlivosť. Kto sa s vďakou díva na svoj život, bude
vedieť prijať aj nepríjemnejšie stránky života. Prestane
rebelovať proti svojmu osudu i proti sebe. Spozná, že každý
deň nanovo vstupuje do jeho života anjel, aby ho chránil
pred nešťastím a aby , mu sprostredkoval svoju láskyplnú a
hojivú blízkosť. Skús prežiť nasledujúci týždeň s anjelom
vďačnosti. Uvidíš, ako sa všetko ukáže v inom svetle, ako
tvoj život dostane novú príchuť.
Skús svojho anjela vďačnosti poprosiť, aby ťa naučil
ďakovať za ľudí, s ktorými žiješ. Často sa modlíme iba za
ľudí, ktorých chceme veľmi zmeniť, alebo keď si želáme,
aby im Boh pomohol, aby ich vyliečil a utešil. Niekedy je
naša modlitba za druhých skôr modlitbou proti nim. Chceli
by sme, aby sa stali takými, akými by sme ich chceli mať.
Keď
za
niekoho
ďakujeme,
prijímame
ho
bezpodmienečne. Nemusí sa zmeniť. Je hodnotný taký, aký
je. Ľudia to často zbadajú, keď za nich ďakujeme. Pretože z
našej vďaky vychádza pozitívne ohodnotenie, v ktorom sa
cítia prijatí bez predsudkov. Istý americký duchovný hovorí o
manželskom páre, ktorý l celé roky modlil za manželkinho
otca - alkoholika, aby sa konečne zbavil svojej závislostí. A
požiadali aj mnohé modlitebné skupiny, aby sa zaňho
3

prihovárali. Všetko však bolo márne. Až keď sa odvážili
ďakovať za otca, za to, že je, že je taký, aký je, umožnili mu
zmeniť sa. Keď už necítil nevyslovenú požiadavku, aby sa
zmenil, mohol sa zmeniť. Keďže sa cítil bezpodmienečne
akceptovaný, už nepotreboval alkohol. Preto popros svojho
anjela vďačnosti o ten zázrak, aby sa ľudia cítili
bezpodmienečne milovaní prostredníctvom tvojej vďaky
a aby sa touto láskou uzdravili.
Anselm Grün „Anjeli pre život“

Pane, zmiluj sa nado mnou
Mk 10,48
Dobrý Ježišu,
k tebe prichádzali ľudia vo svojich potrebách, vo svojej biede,
vo svojej núdzi, vo svojom hriechu a prosili ťa: Pane Ježišu,
Syn Dávidov, zmiluj sa nado mnou. A ty si ich neodmietol, počul
si ich, zmiloval si sa nad nimi. V tejto dôvere prichádzam k tebe
aj ja. Prichádzam so svojou biedou, so svojím hriechom, so
svojou slabosťou, so svojou bezmocnosťou a prosím: Pane, zmiluj sa nado mnou!
Keď ďalej nevládzem Keď sa ma zmocňuje strach –
Keď sa neviem ovládať, keď ma rozčuľuje toľko vecí a ľudíKeď ma premáha závisť, pocit menejcennosti - žiadostivosť Pane, zmiluj sa nado mnou!
Keď na mňa dolieha zmyselnosť, keď ma ovláda hnev
a zlosťKeď podlieham sebectvu a znechuteniu, Keď ma ovláda pýcha a lenivosť, keď ma prepadá
bojazlivosť a malomyseľnosť –
Keď ma ľudia klamú Keď ma druhí znervózňujúKeď ma podvádzajú –
Keď sa mi vysmievajú a ponižujú ma –
Pane, zmiluj sa nado mnou!
Keď ma odmietajú a neprijímajú Keď sa mi nechce modliť Keď som slabý a bezmocný Keď nemám síl sa premôcť Keď si neviem rozkázať Keď ma ľudia chvália a ja si namýšľam o sebe –
Pane, zmiluj sa nado mnou!
Keď odo mňa veľa očakávajú Keď ma pohlcuje smútok, úzkosť a strach Keď ma prepadá nedôvera Keď sa mi nič nechce –
Keď nechcem sklamať druhých Keď sa bojím zodpovednosti –
Pane, zmiluj sa nado mnou!
Keď' neviem byť pokorný Keď nedokážem dôverovať Keď je pre mňa ťažké odolať zlu Keď sa mi nedarí a som roztržitý –
Pane, zmiluj sa nado mnou!
Keď ma posudzujú a odsudzujú Keď som na pokraji svojich síl Keď zabúdam na teba –
Keď nie som schopný milovať Keď mám poradiť druhým –
Pane, zmiluj sa nado mnou!
Keď ma zraňujú reči a pohľady blízkych Keď zotrvávam v hneve a ťažko mi je odpustiť Keď zabúdam, že som celkom tvoj Keď prichádzajú na mňa temné sily a „hodina zla“ Keď nedokážem odpustenie prijať Keď ku mne hovoríš a ja ťa nepočúvam Keď ma voláš a ja neodpovedám.
Keď sa neviem a nechcem podeliť s druhými –
Keď sa uzatváram do seba –
Pane, zmiluj sa nado mnou!

Keď som neslobodný –
Keď ma blízki opúšťajú a zrádzajú –
Pane, zmiluj sa nado mnou!
Keď' sa mi zdá všetko zbytočné Keď strácam vieru –
Keď sa ma zmocňuje beznádej a zúfalstvo Keď strácam zmysel svojho života Keď trpím núdzou tela i ducha Keď som chorý na duši i na tele Keď mi druhí dávajú pocítiť svoju moc Keď ma zneuznajú –
Keď som nevďačný a neúprimný Keď nemám odvahu hovoriť pravdu Keď nedokážem žehnať tým, čo mi ubližujú Keď sa stretám s nevďačnosťou Keď mnou pohŕdajú Keď neviem správne zhodnotiť situáciu Keď tak ľahko prepadám pokušeniu –
Pane, zmiluj sa nado mnou!
Keď posudzujem a odsudzujem Keď sa túžim pomstiť Keď sa bojím zastať pravdy Keď som nespravodlivý k iným Keď sa cítim tak veľmi sám a opustený Ďakujem ti, Ježišu, že si sa nado mnou zmiloval!

domu, zostaňte tam dovtedy, kým z toho miesta neodídete.
11
Ak vás na niektorom mieste neprijmú a nebudú chcieť
vypočuť, odíďte odtiaľ. A straste si prach z nôh ako
svedectvo pre nich. 12Vyšli teda a vyzývali na pokánie.
13
Vyhnali mnohých zlých duchov, pomazali olejom veľa
chorých a uzdravili.
Ďalšie čítania: Am 7,12-15; Ž 85,9-14; Ef 1,3-14

Jozef Šuppa SJ „Modlitby pred eucharistickým Ježišom“

S P O L U P R Á C A Keď bol Dale Earnhardt, slávny
automobilový pretekár, ešte len začiatočníkom, podarilo
sa mu byť na domácich pretekoch medzi prvými. Vďaka
tomu postúpil na preteky Grand National, kde súťažil aj
jeho otec.
Dale však nemal také skúsenosti ako ostatní pretekári.
Robil všetko, čo vedel, ale nedarilo sa mu. Nevedel
zvládnuť rôzne situácie na dráhe. Jeden pretekár mu
práve bránil v predbiehaní.
Jeho otec, ktorý bol o jeden okruh vpredu, sa práve v
tej chvíli vyrútil zo zákruty. Svojím nárazníkom sa oprel
o jeho nárazník a doslova ho potlačil dopredu. Tak mu
pomohol získať tretie miesto.
Dale Earnhard sa stal legendou automobilových
pretekov. Na rôznych šampionátoch a súťažiach získal
niekoľko desiatok zlatých medailí. Podobne ako ostatní,
aj on musel zo začiatku vynaložiť veľa námahy. Veľkou
pomocou a podporou mu bol otec. Slávnym pretekárom
sa nestal z jedného dňa na druhý. Pri každých pretekoch
si uvedomoval, že prejsť cieľovou rovinkou medzi
prvými nie je maličkosť.
S podobnou pomocou môžeme počítať aj my, ak
kormidlo svojho života odovzdáme Bohu a dovolíme mu,
aby urobil, čo sami nedokážeme. S ním prekonáme aj tie
najťažšie situácie a úspešne prejdeme „cieľovou čiarou“.

Najväčšie šťastie života spočíva vo vedomí,
že sme milovaní.
————————————————————————————————— Hugo

Lectio divina

Vyslanie apoštolov
Mk 6,7-13
Zavolal si Dvanástich, začal ich posielať po dvoch a dal im
moc nad nečistými duchmi. 8Prikazoval im, aby si na cestu
okrem palice nič nebrali; ani chlieb, ani kapsu, ani peniaze
do opaska, 9na nohy si mali obuť len sandále a nemali si
obliekať dvoje šiat. 10Ďalej im hovoril: Keď vojdete niekde do

ČÍTANIE:
Marek nám niekoľkými slovami opísal, že Ježiš
poslal svojich učeníkov zo „školy“ na ich prvú
kresťanskú misijnú cestu. Dal im jasné pokyny, duchovnú
moc a vysvetlil im, že Boh, jeho Otec, má byť ich jediným
opatrovateľom. Pokyny, ktoré im dal Ježiš, boli priame, ale
vyžadovali si vieru. Keď si pozrieme tento úryvok, vidíme:
(1) Ježiš sa rozhodol vyslať ich, nebola to ich myšlienka.
Ježiš hovoril aj o tom, kam a ako mali ísť. (2) Ježiš trval na
tom, aby sa spoliehali len na Boha. Nemali si brať nič: nijaké
peniaze, jedlo alebo ďalšie oblečenie. (3) Táto cesta nemala
byť na ich osoh. Výsledok mali očakávať od Boha, takže
viera a dôvera tu boli najpodstatnejšie. (4) Ich úlohou bolo
ohlasovať posolstvo spásy, ako aj modliť sa za chorých a
posadnutých diablom. (5) Ak by ich ľudia neprijali alebo
neprijali by ich posolstvo, nemali sa hnevať. Mali
jednoducho vykonať bežný židovský rituál a striasť si prach
z nôh. Tento úkon bol symbolický. Pôvodne to bolo
znamenie pýchy. Znamenalo to, že „nechceme mať s vami
nič spoločné“. Teraz to bolo viditeľné znamenie pre obidve
strany, že tí, ktorí odmietali Božie posolstvo spásy, teraz
ponesú zodpovednosť za svoje rozhodnutie. (6) Pokoj bol
denným rozkazom. Boh mal všetko pod kontrolou.

•

MEDITÁCIA:
• Prečo Ježiš vyslal svojich učeníkov po dvoch?
Prečo im dal moc uzdravovať chorých a vyháňať
zlých duchov? Prečo Ježiš trval na tom, aby učeníci išli
na svoju misiu s prázdnymi rukami?
Žiadal nás Boh niekedy, aby sme vykročili a urobili
preňho niečo nové? Ako sme sa vtedy cítili? Čo sa
stalo? Čo sme sa z tejto skúsenosti naučili?
MODLITBA:

Ž 85,9-14 opisuje postoj človeka, ktorý pozorne
počúval Boha a uznal, že je na ňom závislý. Poďakujme sa
Bohu za to, že sa o nás fyzicky, emocionálne a duchovne
stará. Prosme ho, aby nám ukázal, či máme rovnakú ochotu
počúvať jeho hlas ako žalmista.
KONTEMPLÁCIA:
Ústrednou témou dnešných liturgických čítaní sú
misie. Amos vystupujúci dnes v našom prvom čítaní
bol povolaný za proroka. Ale mal pochybnosti o svojom
povolaní, povinnostiach, ako aj o tom, kto mu ich dal. Ef 1,314 obsahuje veľa úžasných právd a potvrdzuje naše
povolanie. Dostali sme „všetko duchovné požehnanie“ (3.
verš). Odpustili sa nám hriechy a sme vyvolení, aby sme boli
svätí (7. a 4. verš). Skrze Krista sme sa stali jeho synmi a
dcérami (5. verš). Sme adoptovaní do jeho rodiny. Dostali
sme Ducha Svätého ako Božiu pečať vlastníctva, pretože
veríme. Sme vybavení a pripravení pracovať na Božích
misiách.
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