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Aké sú ciele ľudových misií
redemptoristov?
Konštitúcie Kongregácie najsvätejšieho
Vykupiteľa
(redemptoristov)
hovoria o tom jasne – „ohlasujú ľuďom
posolstvo spásy“ a „milostivý čas“, aby
sa obrátili a uverili evanjeliu, opravdivo
žili krst a obliekli si nového človeka.
A tak sa redemptoristi prejavujú ako
„apoštoli obrátenia“, pretože ich kázanie
kladie dôraz na to, aby ľudí priviedli
k radikálnej voľbe Krista a dôrazne
a láskavo ich priťahovali k ustavičnému
a plnému obráteniu (11). „Cieľom
misionárskeho diela je vzbudzovať
a vytvárať také spoločenstvá, ktoré by
kráčali hodné povolania a plnili úlohy
zverené im Bohom: kňazskú, prorockú
a kráľovskú“ (12).
Podľa tohto teda môžeme označiť tri
hlavné ciele ľudových misií redemptoristov:
a. základné obrátenie;
b. uvádzanie na cestu stáleho obrátenia;
c. utváranie cirkevných spoločenstiev
ako priestor prežívania kresťanského
povolania.
Základné obrátenie je obrátenie
k živej viere, lebo dnes je viera veľmi
ohrozená a prechádza u mnohých veľkou
krízou. Viera sa rodí z počutia Božieho
slova. Preto sú misie zamerané
predovšetkým na hlásanie kerygmy, teda
toho, čo urobil pre nás Boh v Ježišovi
Kristovi, aby nás zachránil. Dôležité je
ľuďom o Kristovi nielen hovoriť, ale ich
aj doviesť k živému stretnutiu s Kristom.
Dôležité je vytvárať priestor pre
skúsenosť a zážitok Boha i spoločenstva
Cirkvi.
Základné obrátenie, ktoré môže byť
jednorazovým úkonom, si však vyžaduje
stále obracanie sa ku Kristovi. Vyžaduje
vytrvalosť
a kráčanie
s Bohom
v každodennom živote. Tu majú misie

redemptoristov uvádzať ľudí na cestu
vytrvalej
modlitby,
k sviatostnému
životu a k službe v Cirkvi. V tom je
veľmi nápomocná renovácia alebo
obnova misií, ktorá sa odporúča vykonať
vo farnosti do jedného roka po ľudových
misiách. Renovácia misií je špecialitou
redemptoristov, ale pre množstvo nových
požiadaviek na misie ju nestíhame všade
uskutočniť. Je však veľmi potrebná
a vhodná. Jej úlohou je totiž prehĺbenie
ovocia misií stručným zopakovaním
a rozšírením
niektorých
tém,
preberaných na misiách, ako aj
konkrétnejším usmernením, ako žiť svoj
kresťanský život po obrátení, ktoré
nastalo
počas
misií.
Veľkú úlohu na ceste stáleho obrátenia
majú aj stretnutia s redemptoristami po
misiách – napríklad púte (donedávna
Staré Hory, teraz najmä Gaboltov), prvé
nedele v Podolínci a podobne. Veľkou
pomôckou pre ľudí na ceste za Kristom
je časopis Slovo medzi nami a vhodná
literatúra, ktorú na misiách ponúkame.
Misie redemptoristov by mali
pomáhať vytvárať pokoncilový model
Cirkvi, kde zohrávajú veľkú úlohu hnutia
a spoločenstvá. Tam majú veriaci
priestor, kde dozrieva ich viera, kde sa
upevňujú
v nádeji
a kde
môžu
praktizovať kresťanskú lásku. Tu sa tiež
prebúdza
misionársky
zápal
a zodpovednosť za šírenie Božieho
kráľovstva.
Ľudové misie si vyžadujú dobrú
prípravu zo strany farnosti, modlitbové
zázemie a dôslednosť misionárskeho
tímu, lebo ako tvrdil svätý Alfonz:
„Vlažné misie neslúžia ničomu, iba aby
sa mohlo povedať, že boli, keď
v skutočnosti akoby ich vôbec nebolo.“
(Viaceré myšlienky sú prevzaté
ľudových misií Varšavskej provincie)

R.: Oslavovať ťa
chcem naveky,
Bože, môj kráľ
1 Oslavovať ťa chcem, Bože,
môj kráľ,
a tvoje meno velebiť navždy
a naveky.
2 Budem ťa velebiť každý deň
a tvoje meno chváliť navždy
a naveky.
-R.
3 Milostivý a milosrdný je Pán,
zhovievavý a veľmi láskavý.
4 Dobrý je Pán ku každému
a milostivý ku všetkým
svojim stvoreniam.
-R.
5 Nech ťa oslavujú, Pane,
všetky tvoje diela
a tvoji svätí nech ťa velebia.
6 Nech rozprávajú o sláve
tvojho kráľovstva
a o tvojej moci nech hovoria.
-R.
7 Pán je vo všetkých svojich
slovách pravdivý
a svätý vo všetkých
svojich skutkoch.
8 Pán podopiera všetkých,
čo klesajú,
a dvíha všetkých skľúčených.
- R.

z Direktória

P. ThLic. Michal Zamkovský CSsR, viceprovinciál

(Ž 145,1 - 2. 8 - 9. 10 - 11. 13cd + 14)

Zostúpil rýchlo a prijal ho s radosťou

Oznamy

Pamätám si na jednu z prvých kaplánskych kázní v
bratislavskej Trojičke. Bolo to pár týždňov po druhej návšteve
Jána Pavla II., evanjelium bolo tiež o Zachejovi. „Predstavte si,“
povedal som, aby som našej mentalite priblížil Zachejovu i
Ježišovu revolučnosť, že pápež v kolóne prichádza z letiska na
prijatie u prezidenta a potom má mať na nunciatúre obed s
biskupským zborom. Cestou ho pozdravujú zástupy ľudí. Pred
hotelom Kyjev (vykričaným miestom priekupníkov) pozdravuje
pápeža najznámejší z „vekslákov“. Pápež zastane a povie mu:
„Mením program, dnes chcem obedovať u teba...!“ Iste,
kazateľsky pritiahnuté za vlasy, ale Ježišovo konanie nebolo
menej škandalózne. Veď mu to aj patrične vyčítali. O čo išlo v
samotnej udalosti?
Stala sa, keď Ježiš naposledy vystupoval do Jeruzalema,
aby na Golgote zachránil všetkých, čo sa stratili. Zachej, muž z
Abrahámovho rodu, ktorého meno biblicky znamená „čistý“,
„nevinný“ (to, čo pre nás znamená „pokrstený“), nebol ani čistý,
ani nevinný. Pre spoluprácu s nenávidenými okupantmi bol
pokladaný za verejného hriešnika, ktorého nikto ani nezdravil.
Okrem toho patril k bohatým, ktorým je takmer nemožné vojsť
do nebeského kráľovstva. Patril k hriešnikom, ale ako všetci aj
on nosil v hĺbke srdca túžbu po stretnutí so živým Bohom. Jeho
príbeh je príkladom každého pravého obrátenia.
Prvým Zachejovým krokom bolo, že túto túžbu v sebe
nepotlačil. Zvesti o Ježišovej dobrote v ňom vyvolali snahu
stretnúť ho osobne. Nechal sa načať hlasom svedomia a „túžil
vidieť Ježiša“. Zakúšal, že bohatstvo mu okrem verejného
pohŕdania prináša aj vnútornú prázdnotu. Uvedomil si, že len s
Bohom sme opravdivo bohatí. Nezostal len pri túžbe a využil
prvú príležitosť, ktorá sa mu naskytla. Vystúpil z davu, bežal
napred a vyšplhal sa na planý figovník. Pokorná tribúna pre
takého bohatého človeka! Niečo ako zaklopať na dvere
spovednice. Urobil všetko, čo mohol. Ostatné bolo na Ježišovi.
V Zachejovej udalosti, nazývanej evanjelium v evanjeliu, sa
v malom uskutočnilo, čo sa onedlho malo stať pre celý svet.
Ježiš kráčal ako vyslanec Božieho milosrdenstva. Aj keď podľa
slov Knihy múdrosti je pre Boha celý svet ako prášok na váhe a
kvapka rosy. Boh miluje všetko, čo jestvuje, a na každom mu
osobne záleží. Túži, aby ľudia zanechali zlo, veď jemu patria aj
hriešnici, a chce, aby sa správali ako synovia Otca. Takýto
záujem Otcovej milosrdnej lásky pozrel cez Ježišove oči na
Zacheja. Výzva bola jasná:
chcem, aby sa dom hriešnika stal domom, v ktorom opäť
býva Boh. Zachej hneď pochopil, že na takú veľkodušnú
ponuku odpoveď nemôže byť menej veľkodušná, „chytro zišiel a
prijal ho s radosťou“. Vynahradil štvornásobne, čím verejne
vyznal, že je zlodej, a peniaze, ktorými ochudobňoval daňových
poplatníkov i seba, získali svoju pravú hodnotu, začali
obohacovať chudobných. Obrátenie je pravé, až keď sa prejaví
v praktických skutkoch.
Srdce môže zatvrdiť bohatstvo, ale aj hmotná chudoba,
podobne ako točenie sa okolo seba a nezáujem o druhých. Isté
je, že pred Bohom a ľuďmi zatvorené srdce je vždy
katastrofálne chudobné. A ešte istejšie je, že Ježišovo urgentné
„ešte dnes chcem bývať v tvojom dome“ je v túto nedeľu
adresované každému z nás.

•
•
•
•

Vo štvrtok je prvý štvrtok v mesiaci. Tento deň je dňom
modlitieb za duchovné povolania a misie v našej farnosti.
V piatok je prvý piatok v mesiaci. Spovedať budeme
štvrtok a piatok od 16.00 h.
V sobotu je fatimská sobota. Po sv. omši sa budeme
modliť fatimský svätý ruženec
V nedeľu je prvá nedeľa v mesiaci. Po spoločnej
modlitbe ruženca a litániách bude výmena ružencových
tajomstiev.

Úplné odpustky pre duše v očistci
Termín:
- Od poludnia 1. novembra do 8. novembra 2010
Podmienky:
Nábožná návšteva cintorína spojená s modlitbou za
zosnulých
Svätá spoveď
Modlitba na úmysel Svätého Otca (Otče náš,
Zdravas a Sláva)
Vylúčiť akúkoľvek pripútanosť k hriechu, aj
k všednému
Pri návšteve cintorína a hrobov príbuzných nezabudnime aj
na hroby našich duchovných otcov, ktorí si zvolili miesto
svojho posledného odpočinku medzi svojimi farníkmi alebo
rodákmi a sú pochovaní na našom cintoríne.
Nezabudnime sa zastaviť aj pri ich hroboch, pomodliť sa za
spásu ich duše a zapáliť im sviečku.

Sväté omše v 31 týždni Cezročného obdobia (C)
1.XI. pondelok
8.00 Za † Stanislava a Ľudmilu Novosedlíkových
Lektori: Blahová, Vráblová

9.15 Za farníkov
Lektori: Strašiftáková, Pešková

14.00 Dušičková pobožnosť + posvätenie náhrobných
krížov a pomníkov
2.XI. utorok
17.00 Za † Emila a Máriu Slezákových
3.XI. streda
17.00 Za † Jána Stojkoviča, rodičov Stojkovičových a
Kollárových
4.XI štvrtok
17.00 Za † Ignáca Ježovíta, brata Jána a rodičov
5.XI. piatok - Prvý piatok
18.00 Za † Štefana Plevčíka a rodičov
6.XI. sobota
8.00 Za † Františka Tibenského, manželku a rodičov
Upratovanie kostola č.d. 101- 122
7.XI. nedeľa 32. nedeľa cezročného obdobia
8.00 Za † Ladislava a Rozáliu Vavrinčíkových a deti
Lektori: Šúplatová, Hrdlovičová

9.15 Za † Antona Vavrinčíka – 30 dní

Marián Gavenda

Lektori: Novosedlíková, Polanská

NOVEMBER 2010
Úmysly Apoštolátu modlitby

Liturgický kalendár
1.XI. pondelok
2.XI. utorok
3.XI. streda
4.XI. štvrtok
5.XI. piatok
6.XI . sobota

Všeobecný: Aby obete drog či inej závislosti za podpory kresťanského
spoločenstva našli v Bohu silu pre radikálnu zmenu života.
Misijný: Aby cirkvi Latinskej Ameriky napredovali v celokontinentálnych
misiách podľa návrhov ich biskupov.
Úmysel KBS: Aby sme hlbšie prežívali tajomstvo spoločenstva svätých
a modlili sa za bratov a sestry, ktorí sú už vo večnosti.
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Všetkých svätých – prikázaný sviatok - slávnosť
Spomienka na všetkých verných zosnulých
sv.Martin Porres, reholník
sv.Karol Boromeo, biskup
sv.Imrich – Prvý piatok
sv. Leonard, pustovník

ponúkané. Niektoré skupinové tance sú počiatkami
satanistických rituálov.
Ak máte deti, dávajte pozor na to, aby si neprivykli, alebo ešte
horšie, nenaučili sa na okultizmus. Isté veršovačky, ktoré sa
musia deti naučiť, sú vzývanie ducha smrti.
Ak ste obchodníci a predavači majte odvahu povedať nie
podporovaniu tovarov, ktoré pod rúškom karnevalu napĺňajú a
utvárajú ezoterickú mentalitu. Mnohé produkty predávané ako
spotrebný tovar sú amulety, alebo ich reprodukcia, používané
pri čarodejníckych praktikách.
Kresťania nenechajme sa vyviesť z pravdy zdanlivými
tradíciami a spôsobmi, ale držme sa víťazstva, ktoré premohlo
svet, držme sa našej viery (porov. 1 Jn 5,4). Nezabudnime, že
otrasné následky ezoterickej nákazy nie sú okamžité,
bezprostredné, ale prejavia sa s odstupom rokov ako depresie,
krízy, násilia. Písmo svedčí jasne: Hovorím vám ako rozumným.
Posúďte sami, čo hovorím: Nie je kalich dobrorečenia, ktorému
dobrorečíme, účasťou na Kristovej krvi? A chlieb, ktorý lámeme,
nie je účasťou na Kristovom tele? Keďže je jeden chlieb, my
mnohí sme jedno telo, lebo všetci máme podiel na jednom
chlebe. Pozrite na Izrael podľa tela: nemajú azda tí, čo jedia
obety, účasť na oltári? Čo tým chcem povedať? Že mäso
obetované modlám je niečo? Alebo že modla je niečo? Ale to,
čo obetujú, obetujú zlým duchom, nie Bohu. A ja nechcem, aby
ste boli spoločníkmi zlých duchov. Nemôžete piť Pánov kalich aj
kalich zlých duchov; nemôžete mať podiel na Pánovom stole aj
na stole zlých duchov. Alebo chceme dráždiť Pána? Sme azda
silnejší ako on? „Slobodno všetko.“ Ale nie všetko osoží.
„Slobodno všetko.“ Ale nie všetko buduje (1 Kor 10, 15 – 23).
Namiesto návštevy Halloween party odporúčam účasť na
vigílnej sv. omši zo Sviatku všetkých svätých.

Slovo na dnes
Prečo by kresťania nemali oslavovať Halloween
Haloween je slovo prevzaté z anglického výrazu Hallows Eve
Day, čo doslova znamená predvečer všetkých svätých.
Výročie
Halloween je ezoterickým výročím (ezoterizmus je realizovanie
moci na niekom inom okultným spôsobom). A ezoterický svet
ho definuje takto: „najmagickejší deň roka, je novým rokom
celého ezoterického sveta.“ A tiež: „ je to najdôležitejší sviatok
roka pre všetkých nasledovateľov Satana.“
Legenda
Stará írska legenda rozpráva o istom Jackovi, zlom kováčovi,
prevrátenom a skúpom, ktorý jednej noci na všetkých svätých
po enormnom pití vína dostal smrteľný zásah na pečeň. Diabol
bol prinútený splniť mu niektoré jeho želania, medzi ktorými je
aj to, aby ho nechal pri živote, a došlo až k zmluve, že sa
zriekne svojej duše v prospech hriechu. Jack, neuvedomujúc si
dôsledky svojej choroby, zomrel o rok neskôr. Odmietnutý v raji,
Jack nenachádza miesto ani v pekle, z dôvodu zmluvy
uzatvorenej s diablom. Na spôsob nejakého rítu úbožiak poreže
repu a do jej vnútra vloží jeden žeravý uhlík z tohto miesta
večného zatratenia. S týmto lampášom sa Jack, prízrak, vráti
do sveta živých.
Tradícia
Íri postihnutí morom migrovali okolo r. 1850 do Ameriky. Pristáli
v novej zemi a našli obrovské množstvo tekvíc , ktoré boli, na
rozdiel od malej a úbohej repy, oveľa väčšie a dostatočne veľké
na to, aby boli vyrezávané a zbavené dužiny. A tak tekvice
nahradili repu a stali sa lampášom Jacka. Používajú sa v noci
na Všetkých svätých, pretože sa predpokladá, že nepokojné
duše mŕtvych, ktoré sa pokúšajú, tak ako Jack, vrátiť domov, sa
budú držať ďaleko.
Deti dnes sa preobliekajú za nekľudných duchov, ktorí
nenachádzajú „pokoj“ ani v pekle ani v nebi a navštevujú rodiny
vedení tekvicovým lampášom a dostávajú sladkosti výmenou za
ich „náklonnosť“. Trick-or-treat, je používané pre „sladkosť
alebo žartík“. „Trick-or-treat“ doslovne znamená „biliard alebo
zábava“, „úskok, alebo pôžitok“, ale má to svoj pôvod v
„prekliatie alebo obeta“.
Historické fakty
Pochmúrna legenda o Jackovi ukrytá v historických faktoch je
pripomínanie si pamätného dátumu. Niekoľko storočí pre
Ježišom Kristom mala jedna tajná sekta pod svojou vládou
keltský svet. Každý rok 31. októbra slávila na pamiatku svojich
pohanských božstiev festival smrti. Starší sekty chodili z domu
do domu pýtať obety pre ich boha a stávalo sa aj to, že
požadovali ľudské obete. V prípade odmietnutia prorokovali
smrť nad tým – ktorým domom. Odtiaľto sa zrodil trick or treat.
Úvahy o ...
... legende: táto je založená na klamstve, že skazený človek
môže byť prešibanejší ako diabol a že brány pekla sa pred
niekým uzavrú. Okrem toho sa dej rozvíja podľa satanských
praktík: žiadať od Satana vyplnenie požiadaviek, uzavrieť
zmluvu s diablom, satanské poslanie zjaviť sa ľuďom,
ezoterický rítus.
... tradícii: úkaz Halloween – v tradícii, kostýmoch a v obchode
je to zmiešanie rituálov a čarodejníckych praktík, ktoré ľudia
robia, či si to uvedomujú, alebo nie.
... dejinách: dejiny nám ukazujú, že pod Halloweenom sa
skrývali satanské rituály a obete. Vieme, že v našich dňoch
satanisti praktizujú počas tejto noci ľudské obety.
Pozor: Halloween je ezoterimus
Myslím si, že slová ktoré vyhlasujeme, gestá ktoré robíme,
pohľady, ktoré „hádžeme“, nie sú neutrálne, ale znamenajú istú
duchovnú realitu. Preto si dajme pozor aké je pozadie a pôvod
toho, čo hovoríme a konáme. Zbadajme sa a nepriľnime k
ezoterickému svetu skrze masové rituály, ktoré sú nám

Modlitba za mŕtvych
Bože večného života,
pred tebou mŕtvi nezomierajú.
Zomreli do tvojej slávy a lásky.
Otvor srdcia všetkých umierajúcich,
aby nehľadeli na svoje chyby a slabosti,
ale aby videli tvoju lásku,
do ktorej môžu zahaliť všetko to, čím sú.
Daj nech je tvoja láska silnejšia
ako sebaodsúdenie a sebapodceňovanie,
aby sa nechali objať tvojou láskou.
Dobrotivý Bože,
zosnulá(y) mi veľmi chýba.
Cítim sa tak sám.
Stoj pri mne v mojom smútku
a daj nech nanovo pocítim blízkosť zomrelej(ého),
ktorá mi vždy tak pomáhala.
Ďakujem ti, že si mi daroval tohto človeka
a mohol som s ním prežívať toľké veci.
Daj, nech mŕtvi zhliadnu tvoju slávu
a v tebe nájdu večný pokoj.
Daj, nech aj ja pochopím, že ona (on)
je stále so mnou v živote aj v smrti.
Chcem na jej (jeho) smrť odpovedať
svojím životom a smrťou,
aby som na tomto svete po sebe niečo zanechal
a stal sa požehnaním pre druhých ľudí.
Požehnával si zosnulú(ého) počas jej (jeho) života.
Prostredníctvom nej (neho) si požehnával aj mňa.
Daj teda, nech je aj v smrti požehnaním pre mňa
a pre mnohých iných, ktorí s ňou (ním) boli spojení.
Amen.
Anselm Grün OSB „Daruj mi široké srdce-modlitby“
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lebo oni uvidia Boha
9
Blahoslavení tvorcovia pokoja,
lebo oni sa budú volať Božími synmi.
10
Blahoslavení prenasledovaní pre spravodlivosť,
lebo ich je nebeské kráľovstvo.
11
Blahoslavení ste, keď vás budú pre mňa haniť,
prenasledovať a všetko zlé na vás lživo hovoriť. 12Radujte sa
a veseľte sa, lebo v nebesiach máte veľkú odmenu. Veď
takto prenasledovali prorokov, ktorí boli pred vami.

Príčina zla
„Ten náš svet je čím ďalej tým horší..., ľudia už ani
nie sú ľuďmi..., každý je sebec, nikto necíti s druhým...,
každý pozerá, ako druhého dostať, nikomu sa nedá
veriť..., všetci sú lakomci...“
Možno tieto slová počúvate tiež. A každý, kto ich
vysloví, zaručene pridá i vysvetlenie, prečo je to tak.
Niekto sa odvoláva na následky komunizmu, iný vidí
príčinu v konzumizme, ďalší v zle nastavenej
ponovembrovej morálke. Iní sa sťažujú na slabú
disciplínu v školách, stratu kresťanskej viery alebo
absenciu rodičovskej autority. Jednoducho povedané, čo
našinec, to jasné vysvetlenie.

Ďalšie čítania: Zj 7,2-4.9-14; Ž 24,1-6; 1Jn 3,1-3
ČÍTANIE:
Matúšovo Evanjelium je usporiadané podľa piatich
veľkých Ježišových učení, v ktorých sa prihovára hlavne
svojim učeníkom. Prvé z nich je orientované na to, čo sa
často nazýva Reč na Vrchu.
V srdci tejto reči ležia základné rozdiely medzi nebeským a
pozemským kráľovstvom.
Keď Ježiš hovorí o štýle života a postojoch, ktoré prinášajú
pravé šťastie a požehnanie, zhŕňa to do deviatich výrokov. A
tie sa veľmi odlišujú od tých, o ktorých hovorí svet, že
prinášajú šťastie.
V niektorých prekladoch je slovo „blahoslavený“ používané
namiesto slova šťastie. Iné slovo, ktoré by vystihovalo tento
stav, by mohlo byť „spokojný“. Existuje spokojnosť alebo
naplnenie, ktoré pramení skôr než v potešovaní seba
samých v nasledovaní a službe Bohu.
Tento malý zoznam deviatich blahoslavenstiev sumarizuje
podstatné hodnoty živého evanjelia. Niektoré sú spomínané
v Starom zákone. Ale Ježiš spája všetky nitky spolu, aby
nám tak vytvoril vynikajúci oporný bod, ktorý usmerňuje
naše životy. Ohniskom je vždy náš vzťah s Bohom a s
ostatnými. Známi a neznámi svätci to pochopili a môžeme to
pochopiť aj my. Pravé šťastie nájdeme len vtedy, keď
budeme žiť tieto blahoslavenstvá.

Pretože sa osobne
bránim čierno-bielemu
videniu sveta, s každým,
kto nad ním lamentuje,
súhlasím len čiastočne.
Pravdu majú asi všetci
dohromady. Každý svoj
malý kúsok. No čo by
som to bol za našinca,
keby som nechcel mať
väčší kus pravdy ako tí ostatní a v diskusiách s nimi by
som nemal vyniesť eso.
Ak iní hľadajú vysvetlenie pre zlobu sveta v školách,
politike, biznise alebo rodinách, ja som ho našiel tam,
kde by ho asi nikto nehľadal. Na cintoríne. V ostatnom
čase som sa totiž musel - skôr z povinnosti ako z dobrej
vôle - zúčastniť na niekoľkých pohrebných obradoch. S
nebožtíkmi sa nad rakvou lúčili členovia všetkých
spolkov a korporácií, v ktorých boli zaživa členmi. A
jeden rečník za druhým hovoril o mŕtvych ako o dobrých
priateľoch, poctivých jedincoch, vzorných občanoch,
príkladných povahách, ušľachtilých bytostiach, verných
kamarátoch, obetavých spolupracovníkoch...
Keď som odchádzal z cintorína, došlo mi, prečo svet,
do ktorého sa vraciam, je taký zlý.

MEDITÁCIA:
Ktoré z blahoslavenstiev vás upútalo najviac?
Ktoré z blahoslavenstiev je najvyzývavejšie? Uvažujme, ako
môžeme v nasledujúcich týždňoch vniesť Ježišove slová do
praxe.
Pozrime sa späť na 6. nedeľu v Období cez rok (14.
február), keď sme sa pozerali na Lukášov zápis tohto
učenia. Čo nás zarazí najviac, keď sa pozrieme na tieto dva
zápisy?

Dobráci už pomreli.

MODLITBA:

Max Kašparů

Čítajme tieto blahoslavenstvá pomaly niekoľkokrát.
Prosme Ducha Svätého, aby k nám prehovoril. Zapíšme si
to, čo vnímame, keď sa k nám Boh prihovára. Prosme Boha,
aby nám pomohol hlavne v týchto oblastiach, v ktorých sa
cítime slabí.
Čítajme Ž 24,1-6. Použime tieto verše počas dnešnej
modlitby.

Lectio divina

Pravé šťastie
Mt 5,1-12
Keď Ježiš videl zástupy, vystúpil na vrch, sadol si a jeho
učeníci pristúpili k nemu. 2Prehovoril a začal ich učiť:
3
Blahoslavení chudobní v duchu,
lebo ich je nebeské kráľovstvo.
4
Blahoslavení plačúci,
lebo oni budú potešení.
5
Blahoslavení tichí,
lebo oni budú dedičmi zeme.
6
Blahoslavení hladní a smädní po spravodlivosti,
lebo oni budú nasýtení.
7
Blahoslavení milosrdní,
lebo im sa dostane milosrdenstva.
8
Blahoslavení čistého srdca,
1

KONTEMPLÁCIA:
„Pozrite, akú veľkú lásku nám daroval Otec, aby
sme sa volali Božími deťmi. A nimi sme. Svet nás preto
nepozná, lebo nepoznal jeho.“ (1Jn 3,1)
Uvažujme nad hĺbkou Božích slov a nad tým, čo tieto slová
odhaľujú. Sami odpovedajme Bohu.
www.fara.sk/vistuk/

www.vistuckespektrum.sk

Spoločenstvo pri farskom kostole Najsvätejšej Trojice
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