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Pán je moje svetlo
a moja spása
Hovoríme o sebe a považujeme sa
za veriacich. Ale aby táto naša viera
bola živá, musí byť bezpodmienečne
sprevádzaná láskou. Len láska spôsobí,
že prajeme milovanej osobe všetko
najlepšie a konáme pre ňu všetko
jednoducho a s ľahkosťou. Ale ako si
zamilovať Boha a jeho slovo ? Veď
toto slovo ti je veľmi blízke, je v
tvojom srdci, takže ho môžeš zachovať.
Kde inde nájde človek svetlo, aby sa
orientovať
v
mohol
bezpečne
neprehľadných pomeroch tohto sveta a
v sebe samom, ak nie v Bohu, vo
svojom Pánovi ? Vo svete nám kadekto
ponúka svoje služby, že nás bude viesť.
Ale skôr či neskôr sa ukáže, že väčšina
tých ponúk je len podvod a klam.
Každý vo svete sleduje len to, aby toho
druhého využil vo svoj prospech.
Komu sa teda dá vo svete veriť ?
Prorok hovorí: „Zlorečený je každý,
kto sa spolieha iba na človeka“.
Kto vie, komu sme uverili my. Mali
by sme sa prestať upierať na všetkých
tých falošných priateľov ľudu, ktorí ho
považujú len za slepé stádo. A to najmä
pre svoje pozemské utópie. Zaoberali
sme sa niekedy nad tým, kde
najčastejšie hľadáme tých svojich
životných vodcov ? My predsa už
máme svojho životného vodcu a Pána,
ktorý je našou cestou, pravdou a našim
životom. Uprostred temnej noci
spoločenských a svetových zmätkov
nám predsa svieti nehasnúcim svetlom.
„Pán je moje svetlo a moja spása, koho
sa mám báť ?“ (Ž 27, 1) Veľkým
služobníkom sa stáva iba ten, kto vie,
akým spôsobom a odkiaľ sa mu
dostáva svetla, ktoré ho osvecuje.
Veľkým služobníkom sa stáva iba ten,
kto sa dá osvietiť týmto svetlom,

kto neupadá do hriechu, a neblúdi vo
svete.
Pán predsa povedal: „Ja som prišiel
na svet ako svetlo, aby nik, kto verí vo
mňa, neostal vo tmách.“ (Jn 12, 46)
Takže sám Pán je našim svetlom. On je
Slnkom spravodlivosti, ktoré svojimi
lúčmi prežiaruje všetky kúty sveta a
každé ľudské srdce. Veď to o ňom
hovorí prorok: „Pán je moje svetlo a
moja spása, koho sa mám báť ?“
Každý človek, ktorý má toto svetlo
vo svojom vnútri, ten sa nepotkne, ani
nezíde z cesty. Ale všetko znesie.
Pokorí sa a všetko vydrží. Vo svojom
pokorení je trpezlivý. Toto pravé
svetlo, sa ponúka každému človeku
prichádzajúcemu na svet. Ale toto
pravé svetlo prijíma iba ten, komu to
Syn Boží chce zjaviť. (Mt 11, 27)
Kto prebýval v temnotách a v tieni
smrti, kto tápal v temnotách smrti a v
tieni hriechu, ten si robí výčitky a hanbí
sa za to, že sa spoliehal viac na ľudí,
ako na Boha. Musíme teda všetci
volať: Pán je moje svetlo a moja spása,
koho sa mám báť ! Ak on sám nás
osvecuje, ak on sám nás zachraňuje,
koho sa mám báť ?! I keby prišli
mrákavy pochybnosti, Pán je moje
svetlo a moja spása. Môžu prísť, ale nič
nezmôžu. I keby nás zaslepila
žiadostivosť, Pán je moje svetlo a moja
spása. Môže prísť, ale nič nezmôže.
Môže útočiť na moje srdce, ale nemôže
nad ním zvíťaziť. Pán je skutočne moja
sila, ktorá sa mi dáva. Taktiež sa aj my
oddávajme iba jemu. Kto by váhal
oddať sa mu naplno ?! Kto by váhal sa
s nim zmieriť ?! Bežme teda k lekárovi,
pokiaľ vládzeme. Aby sa nám nestalo,
že nebudeme môcť, keď budeme
chcieť.
Alfonz Vladimír Sabo, farár

R.: Rozhodnutia Pánove
sú správne,
potešujú srdce.
1. Zákon Pánov je dokonalý,
osviežuje dušu.
2. Svedectvo Pánovo je
hodnoverné, dáva múdrosť
maličkým.
-R.
3. Bázeň pred Pánom je
úprimná, trvá naveky.
4. Výroky Pánove sú pravdivé
a všetky spravodlivé.
- R.
5. Tvoj služobník sa v nich
vzdeláva;
veď kto ich zachováva,
dostane
hojnú odmenu.
6. Kto však vie o všetkých
svojich
poblúdeniach?
Očisť ma od chýb, ktoré si
neuvedomujem.
- R.
7. A svojho služobníka
zachráň od
pýchy, aby ma neovládala.
8. Tak budem bez škvrny a
čistý od
veľkého hriechu.
-R.
(Ž19,8.10. 12-13. 14)

Viac rozchodov znamená menej lásky

Nepoškvrneného Srdca Panny Márie, a o 17,00 h. sa
budeme modliť fatimský posvätný ruženec.

Keď sledujeme štatistiky manželstiev a rozvodov,
musíme konštatovať, že manželstiev, ktoré sa končia
rozchodom partnerov a ich rozvodom, je každý rok až
príliš veľa. V niektorých častiach Slovenska na dve
manželstvá dokonca pripadá jeden rozvod. Avšak je i
taký spoločný život muža a ženy, ktorý nezachytávajú
žiadne štatistiky. Keď som sa raz dvoch mladých ľudí
pýtal, prečo ako pokrstení katolíci žijú spolu bez
cirkevného sobáša, dievčina mi odpovedala, že nechcú
takú veľkú väzbu. Lebo potom by mala byť nadosmrti a
oni nevedia, čo ich vo vzájomnom vzťahu môže
postihnúť. Toto je modernejšia verzia spôsobu ukončenia
spoločného života muža a ženy. Ako sa totiž dočítame v
evanjeliu, aj v dávnych časoch mohol muž priepustným
listom riešiť problémy manželského spolunažívania a
rozísť sa so svojou ženou. Dnes to partneri riešia
elegantnejšie - ani sa nezosobášia a následné rozchody sú
bez akýchkoľvek priepustných listov.
Koľkokrát som sa ako kňaz zúčastnil v chráme na
najkrajšej udalosti lásky - pri manželskom sľube. V tej
chvíli akoby sa otvorilo samo nebo a bolo priam
hmatateľne cítiť pravdivosť evanjeliových slov: „Boh je
láska: a kto ostáva v láske, ostáva v Bohu a Boh ostáva
v ňom“ (1 Jn 4, 16). Šťastie mladomanželov priam
napĺňalo chrám a ich láska dávala prítomným pocítiť
blízkosť Boha. Je nepopierateľné, že uzatvorenie
manželstva v Božom chráme pociťujú ľudia akosi
osudovejšie. Nemôžem a ani nechcem tvrdiť, že
manželstvo uzavreté v chráme bude naplnené šťastím,
radosťou a láskou. Vysloviť si vzájomnú lásku v kostole
však predpokladá aj vyznanie viery v Boha, ktorý je
jediným garantom ľudskej lásky. Sviatosť manželstva
vyjadruje vedomie mladomanželov, že svoju ľudskú
lásku musia dennodenne vkladať do Božej lásky.
Preto čím viac bude vo svete rozchodov - s
priepustnými listami či bez nich -, tým menej bude
ľudsky zviditeľnenej Božej lásky a náš svet sa bude
stávať čoraz smutnejším a chudobnejším.

Budúca nedeľa 4.10.2009 je prvá nedeľa v mesiaci. O
14,00 h. sa budú členovia Ružencového bratstva modliť
posvätný ruženec a o 14,30 h. bude popoludňajšia
pobožnosť a litánie. Po skončení popoludňajšej
pobožnosti sa uskutoční výmena ružencových tajomstiev.

Róbert Bezák

Oznamy
V stredu 30. septembra 2009 o 18,00 h. bude detská
svätá omša.
Vo štvrtok 1.10.2009 je prvý štvrtok v mesiaci. Tento deň
je dňom modlitieb za duchovné povolania. Modlitba
posvätného ruženca a adorácia bude obetovaná na tento
úmysel.
V piatok 2.10.2009 je prvý piatok v mesiaci.
Spovedanie pred prvým piatkom:
štvrtok 1.10.2009 od 17,00 h.
piatok 2.10.2009 od 16,30 h.
V tento deň z príležitosti Roka kňazov, budeme mať
možnosť získať úplné odpustky.
V sobotu 3.10.2009 je prvá sobota v mesiaci alebo
fatimská sobota. O 8,00 h. bude svätá omša k úcte
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V sobotu a nedeľu sa uskutoční duchovná obnova
Ružencového bratstva.
OKTÓBER 2009
Úmysly apoštolátu modlitby
Všeobecný: Aby kresťania nedeľu prežívali ako deň
oslavy zmŕtvychvstalého Pána a zúčastňovali sa na svätej
omši.
Misijný: Aby všetok Boží ľud horlivo prevzal svoju
vlastnú misionársku zodpovednosť za hlásanie evanjelia
všetkému stvoreniu a pokladal ju za najvyššiu službu
ľudstvu.
Úmysel KBS: Aby sme Pannu Máriu o orodovanie u
Boha prosili zvlášť svätým ružencom.
Sväté omše v 26. týždni cezročného obdobia (B)
28.IX. pondelok
18.00 Za farníkov
29.IX. utorok
18.00 Za + Štefana a Magdalénu Fajkusových, synov
a zaťa
30.IX. streda
18.00 Za + František Svrček (1. výročie)
1.X. štvrtok
18.00 Za + Antona Nápravníka, manželku a synov
2.X. piatok
18.00 Za + Andreja a Máriu Makýšových a rodičov
3.X. sobota
8.00 Za + Jozefa a Pavlínu Halešových a syna
17.00 modlitba sv.ruženca
Upratovanie kostola č.d. 285 - 324
4.X. 27.Nedeľa cezročného obdobia (B)
8.00 Za + Silvestra a Irenu Krajčovičových a syna
9.15 Za farníkov
14.00 Pobožnosť a litánie na prvú nedeľu v mesiaci
Liturgický kalendár
28.IX. pondelok
29.IX. utorok
30.IX. streda
1.X. štvrtok
2.X. piatok
3.X. sobota

sv.Václav, mučeník
sv.Michal, sv.Gabriel a sv.Rafael, archanjeli
sv.Hieronym, kňaz a učiteľ Cirkvi
sv. Terézia z Lisieux, panna a učiteľka Cirkvi
sv. anjeli strážcovia – prvý piatok
sv.Maximián, sv.Dionýz Areopagita

Slovo na dnes

Pane, ak spí, ozdravie

Anjel SMÚTKU

Jn 11,12

Pri slove smútok nám okamžite zíde na um smútok za
zosnulým. To je zrejme aj najvážnejší prípad smútku. Kto
nesmúti pre milovaného zosnulého, pre zosnulého otca či
zosnulú matku, blokuje tok svojho života. Nevie, prečo sa
nemôže naozaj tešiť, čo ho ťaží na duši, čo mu bráni žiť. Je
to často neprežitý smútok. Keď smútime, vedome sa
vyrovnávame so stratou, ktorú nám spôsobila smrť blízkeho
človeka. A ešte raz sa zamyslíme nad vzťahom k tomuto
človeku. Zaspomíname si na všetko, čo sme s ním zažili, čo
pre nás znamenal, čo nám daroval. Nezatvárame však oči
ani pred ťažkosťami, ktoré sme s ním prežili, pred bolesťou,
ktorú nám spôsobil, pred tým, čo zostalo neobjasnené a
nevyslovené. Niektorí sa potom čudujú, že pri smútení sa v
nich prebúdza aj hnev. Aj ten sa však smie objaviť. Smútok
objasňuje náš vzťah a stavia ho na novú úroveň. Keď
prejdeme smútkom, môžeme si k zosnulému vybudovať
nový vzťah, potom sa pre nás stane vnútorným
sprievodcom. On predsa jednoducho nezmizol, niekedy ho
stretávame v sne. Tam nám možno povie niečo, čo nám
pomôže. Alebo nám jednoducho pripomenie, že by sme
potrebovali niečo z toho, čo predstavoval. Pomocou
smútenia zistíme, kto ten druhý naozaj bol. Počas jeho
života sme poznávali vždy iba nejakú jeho časť. Ten zvyšok
bol skrytý za jeho maskou. Teraz vieme, čo vlastne chcel
svojim životom povedať, čo bolo najhlbšou túžbou jeho
srdca, aké posolstvo chcel svojím životom odovzdať.
Anjel smútku ťa však nechce len naučiť, ako správne
smútiť za zosnulým. Je veľa príležitostí, pri ktorých by ťa
chcel zasvätiť do umenia, ako spracovať všetko minulé a
neobjasnené a nechať to definitívne za sebou. Je tu
napríklad smútok za tým, čo človek neprežil. Poznám
mnoho ľudí, ktorí majú zrazu pocit, že im bol život
ukradnutý, že nikdy nesmeli žiť tak, ako naozaj chceli.
Rodičia a učitelia im vnútili smer, ktorý im vôbec
nevyhovoval. Alebo bolestivo spoznajú, aké bolo ich detstvo
naozaj, že nikdy neokúsili pocit bezpečia a domova. Takéto
skúsenosti veľmi bolia. Treba ich oplakať. Inak budú naďalej
rozhodovať o našom živote a tajne sa vkradnú do našich
myšlienok a nášho konania. Potom vôbec nezistíme, prečo
v určitých situáciách reagujeme tak citlivo, alebo vôbec
nereagujeme. Je to nepretržitý smútok nad sklamaniami,
ktoré nám život pripravil.
Sklamania z detstva nie sú jediné. Ustavične zažívame
rozpad vzťahu, znovu a znovu sedíme pred hromadou
črepov nášho života. Stroskotali sme. Všetky tie ideály, ktoré
sme chceli uskutočniť, sa prejavili ako ilúzie. Teraz tu
sedíme sklamaní, bez ilúzií, bez rozletu. Istý muž raz po
nevydarenom vzťahu povedal, že má pocit, akoby mu
odstrihli krídla. Anjel smútku by ťa chcel ochrániť pred tým,
aby si životom prechádzal so zlomenými krídlami. Chcel by
ti dať nové krídla, aby si mohol vzlietnuť do výšin a zhora sa
pozrieť na to, čo ti stroskotalo. Chcel by ti prepožičať nový
vzlet, aby si mohol čeliť úlohám, ktoré sú teraz na rade.
Anjel smútku ťa však nemôže ochrániť pred bolesťou, ktorú
pre nás predstavuje každý smútok. Musíš sa tej bolesti
postaviť tvárou v tvár. Ale môžeš si byť istý, že so svojou
bolesťou nie si sám, že ťa v nej sprevádza anjel smútku a že
tvoju bolesť premení na novú živosť. Možno ti anjel smútku
pošle aj ľudí, ktorí budú pri tebe stáť v tvojom smútku, ktorí
ťa budú chápať, spolu s tebou cítiť a ktorí ti otvoria oči pre
novú možnosť, ktorá sa ti teraz ponúka.
Anselm Grün „Anjeli pre život“
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Dobrý Ježišu,
prichádzam k tebe v dnešný deň a som rád, že môžem
byť v tvojej prítomnosti. Aké dobré je žiť vo vedomí, že
si tu, že ma miluješ, prijímaš, chceš, že túžiš po mojej
prítomnosti. Vedomie tvojej lásky a prítomnosti napĺňa
potreby môjho srdca a dodáva síl žiť svoj život v dôvere,
v nádeji, v istote, vo vernosti i odovzdanosti do tvojich
rúk.
Chcem sa dnes modliť slovami tvojich učeníkov, ktorí na
tvoj zámer navštíviť chorého Lazára odpovedali: Pane, ak
spí, ozdravie.
Sám sa spytujem: Možno sa týmito slovami modliť?
Viem však, že nie slová rozhodujú o modlitbe, ale ty a
človek, ktorý sa chce modliť. Ty, lebo ty dávaš Ducha,
ktorý sa v nás modlí a ktorým sme schopní sa modliť. A
človek tým, že sa chce modliť a že ťa hľadá v modlitbe.
Pane, ak spí, ozdravie. Čo mi hovoria tieto slová? Znejú
mi ako slová, ktoré prezrádzajú, že ti apoštoli
nerozumejú. Ty hovoríš o Lazárovej smrti, oni myslia, že
hovoríš o spánku. Chcú ťa poúčať, možno ti radiť,
upozorniť ťa, čo treba robiť a čo nie, možno ti aj
protirečiť. Koľko pravdy môžem z toho vyčítať aj pre
svoj život modlitby. Musím priznať, že keď hovorím s
tebou, keď sa modlím, nie vždy som vo vzťahu
k tebe ten, kto ti rozumie. No aj keď ti veľakrát
nerozumiem, Pane, vždy chcem byť pred tebou ako ten,
kto ti verí, dôveruje, odovzdáva sa ti, žije a chce žiť v
dôvernej láske k tebe. Tak sa spolu s kardinálom Johnom
Newmanom modlím:
Pane, celkom sa dávam do tvojich rúk. Urob so mnou, čo
chceš. Stvoril si ma pre seba. Už nechcem myslieť na
seba samého. Chcem ťa nasledovať. Čo chceš ty, to mám
konať. Kráčaj so mnou, svojou vlastnou cestou. A chcem
konať to, čo si ty žiadaš. Obetujem ti želania, radosti,
slabosti, plány, mienky, ktoré ma od teba vzďaľujú a
upriamujú na seba samého. Urob so mnou, čo chceš.
Ničoho sa nedožadujem.
Nechcem sa dopredu dozvedať, aké máš so mnou plány.
Chcem byť tým, čo chceš mať zo mňa; chcem všetko, čo
chceš zo mňa urobiť. Nehovorím: Chcem ťa nasledovať
všade, kam ideš, lebo som slabý. No dávam sa ti, aby si
ma viedol, a to hneď a kam chceš. Chcem ísť za tebou aj
v temnote a prosím len o silu, pre môj deň. Ó Bože, tak
obdivuhodne si bol so mnou po všetky dni môjho života.
Okrem toho si ma nadlho nikdy neopustil. Viem to, hoci
nemám pred tebou nijaké práva. Nedaj, aby som kráčal
svojou cestou bez toho, žeby som nemyslel na teba. Daj,
aby som všetko prinášal pred tvoj pohľad, aby som sa
spytoval na tvoje „Áno“ pri každom chcení a pýtal sa na
tvoje požehnanie pre každé konanie. Ako večné hodiny
určuje slnko, tak chcem, aby si môj život určoval iba ty
sám. Môj Pane, Ježišu Kriste, nech je to tak. Celkom sa ti
odovzdávam.

Dobrý Ježišu, necítim sa dobre, niečo mi chýba, niečo
nie je v poriadku. V noci nemôžem spávať, odovzdávam
sa do tvojich rúk. Nechcem mudrovať, špekulovať ani o
svojom zdraví, ani o svojej chorobe. Chcem prosiť o
tvoju múdrosť, chcem prosiť o tvojho Ducha. Nech ma
tvoj Duch vedie a sprevádza vo všetkom, čo konám po
všetky dni môjho života.
Jozef Šuppa SJ „Modlitby pred eucharistickým Ježišom“

DVE HLAVY
V severnej Indii na brehu jedného jazera žil čudný vták,
ktorý mal dve hlavy. Jednu na pravej strane a druhú na
ľavej. Dve hlavy, ale jedno telo.
Keď raz poletoval a hľadal si niečo pod zub, očami
pravej hlavy zbadal včelí plást. Vták sa naň hneď zniesol.
Ľavá hlava povedala: „Daj aj mne zobnúť.“
Pravá hlava o tom nechcela ani počuť. A všetok med
vyzobala sama. Vtedy sa ľavá hlava zaprisahala, že sa
pomstí. Keď sa vták potuloval nad lesom, vľavo zbadal
horké bobule. Ľavá hlava ich zazrela prvá a aj keď vedela,
že nie sú jedlé a že po nich boli brucho, pozobala ich toľko,
koľko mohla.
Hovorila si: „Aj keď ma to brucho bude bolieť, tá
egoistická pravá hlava si to zaslúži, aspoň sa naučí podeliť
sa so mnou, hlava jedna lakomá.“
Zakrátko vtáka prepadli prudké bolesti. Bobule boli
jedovaté a vták zahynul.
Umreli obidve hlavy. Aj pravá, aj ľavá, lebo ani jedna z
nich nemala rozum.

Tak umiera mnoho rodín, lebo sa boja
mať sa radi.
lectio divina

Verte v Ježiša
Mk 9,38-43.45.47-48
Ján mu povedal: Učiteľ, videli sme niekoho, kto v
tvojom mene vyháňal zlých duchov. Bránili sme mu,
pretože nechodil s nami. 39Ježiš však povedal: Nebráňte
mu! Ak niekto bude konať mocný čin v mojom mene,
nemôže mi hneď na to zlorečiť. 40Veď kto nie je proti
nám, je s nami! 41Ktokoľvek vám podá pohár vody,
pretože patríte Kristovi, amen, hovorím vám, nepríde o
svoju odmenu. 42Kto by navádzal na hriech jedného z
takýchto malých, čo veria vo mňa, pre toho by bolo
lepšie, keby mu na krk zavesili mlynský kameň a hodili
ho do mora. 43Ak ťa zvádza na hriech tvoja ruka, odtni
ju! Lepšie je pre teba, ak vojdeš do života zmrzačený,
ako keby si prišiel s oboma rukami do pekla, do
neuhasiteľného ohňa.
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Ak ťa zvádza na hriech tvoja noha, odtni ju. Pre teba
je lepšie, ak vojdeš do života chromý, ako by si mal byť s
oboma nohami vrhnutý do pekla.
47
Ak ťa zvádza na hriech tvoje oko, vylúp si ho; lepšie
ti bude, ak vojdeš do Božieho kráľovstva jednooký, než
ako by ťa mali s oboma očami vrhnúť do pekla, 48kde ich
červ neumiera a oheň nevyhasína.
38

ČÍTANIE:
Ježiš opäť prekvapil svojich učeníkov.
Očividne ktosi vyháňal zlých duchov v Ježišovom mene.
Učeníci mu hovorili, aby s tým prestal, pretože nepatril
do ich skupiny. Ježiš ich prekvapil, keď povedal, aby mu
nebránili. Dôvod, ktorý Ježiš uviedol, bol veľmi
praktický. Ten, kto vykonával zázraky v jeho mene, sa
nemohol neskôr obrátiť a hovoriť proti Ježišovej službe.
Nepoznáme podrobnosti, takže nevieme, prečo ten človek
nebol užšie spojený s Ježišovými učeníkmi. Ježiš však
hovorí, že láskavosť, ktorú sme prejavili jednému z jeho
učeníkov, pretože plní jeho vôľu, určite bude odmenená.
Ježiš potom obrátil pozornosť na závažnosť hriechu.
Dôrazne varoval tých, ktorí zapríčiňujú, že ľudia strácajú
vieru v Ježiša (42. verš). Ježiš zhrnul svoje učenie a
hovoril, aby nikto a nič nezapríčinilo, že stratíme vieru v
neho. Zdôraznil, že je to dôležité, preto to zopakoval
trikrát. Je to otázka života a smrti, neba a pekla. Vo
svojom živote sa musíme sústrediť na Ježiša a Božie
kráľovstvo.
MEDITÁCIA:
•Aké dôvody mohli mať učeníci, aby zabránili
tomu človeku vyháňať zlých
duchov v Ježišovom mene?
• Čo nás tento úryvok učí o tom, ako sa máme
postaviť voči pokušeniu
a hriechu? Berieme to tak vážne ako Boh?
• Čo sa môžeme naučiť o svojej zodpovednosti voči
iným, najmä k deťom,
v otázke ich viery v Ježiša?
MODLITBA:
Keď čítame Sväté písmo a uvažujeme o ňom,
mení nás. Pomáha nám pritom Duch Svätý. Verše
19. žalmu nám pomáhajú, aby sme sa sústredili na
poslúchanie Boha a chránili sa hriechu. Keď budeme
uvažovať o tomto žalme, dajme čas Duchu Svätému, aby
otvoril oblasti, ktoré on sám chce zmeniť. Ak vyznávame
svoje hriechy, Boh sľubuje, že „nám odpustí naše hriechy
a očistí nás od každej neprávosti“ (1Jn 1,9).
KONTEMPLÁCIA:
V Nm 11,25-29 sa dozvedáme, že Jozue
reagoval podobne ako učeníci, keď niekto robil niečo, čo
nepovažoval za správne. Mojžiš, podobne ako Ježiš, mal
opačný názor. Z predchádzajúcich čítaní vieme, že Boh
sa viac zaujíma o postoj srdca. Jk 5,1-6 je varovaním pre
ľudí, ktorí dôverujú pozemskému bohatstvu a využívajú
iných ľudí. Boh ich bude súdiť. Sebecké a neláskavé činy
kresťanov môžu spôsobiť, že ľudia stratia vieru v Ježiša a
Cirkev. Naše osobné správanie musí odrážať Ježiša.
Neuvážené slová a činy môžu mať veľký vplyv na
druhých ľudí.
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