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Čo je smrť?
Čo sa deje, keď človek zomiera? Čo sa
stáva s človekom, keď jeho život je pri
konci? Musíme si otvorene bez okolkov
priznať, že sa vždy pri týchto otázkach
cítime bezradne, že sa vždy ocitneme v
rozpakoch, ak máme na tieto otázky jasne
a celkom správne odpovedať. Smrť je
vlastne posledný krok, posledná činnosť
ľudskej bytosti, pri ktorej jej nikto z ľudí
pomôcť nemôže, pretože túto činnosť musí
vykonať každý človek celkom sám,
osamote. Čo je vlastne smrť? Ak sa na to
spýtame lekára, dá nám presnú lekársku
definíciu: Smrť je celkove zastavenie
dýchania, srdcovej činnosti, postupné
odumieranie buniek mozgu, vyhasnutie
celkovej činnosti mozgu. Je však táto
definícia smrti postačujúca pre človeka?
Povedalo sa všetko touto definíciou o
smrti? Padlo posledné slovo o konci života
lekárskou diagnózou, nálezom? Naozaj je
smrť len to, čo sme sa dozvedeli z tejto
diagnózy? Vidíme však, že ani lekár nám
nedal objasnenie pojmu smrť, podal nám
len stav, kedy dochádza ku smrti. Preto sa
pýtame ďalej - čo je smrť? Tento problém
sa pokúsme nájsť alebo vyriešiť v knihách
Písma svätého, konkrétne v knihách
Starého zákona. Ak sa chceme dozvedieť
vyriešenie tejto otázky, tak neočakávajme
pomoc zo strany lekárskych vied, zo strany
rozumu. Spoľahnime sa na inšpirované
knihy Starého zákona, ktoré riešia tento
problém skrze vieru človeka. Tam nájdeme
náboženský výklad smrti. Avšak ani Písmo
sväté nám nedá presnú a vyčerpávajúcu
správu o smrti. Knihy hovoria o smrti v
obrazoch, ktoré nie sú až tak ľahko
pochopiteľné. Obrazy o smrti je preto treba
neustále skúmať, zamýšľať sa nad nimi,
aby sa nám podarilo pochopiť ich zmysel.
Len tak sa nám nestane, že upadneme do
naivných detských predstáv o smrti. Ak
uvažujeme o tom, čo je smrť, položme si
otázku: Prečo vlastne človek musí okúsiť
smrť? Keď uvažujeme nad touto otázkou,
prichádzame k záveru, že hovoríme: Sily
človeka sa postupne počas života
opotrebovávajú a stále viac vyčerpávajú
telesnou prácou. Každý človek sa narodí,
postupne rastie, dospieva, stáva sa
schopným
určitého
výkonu,
neskôr
dosahuje svoj zenit, vrcholný bod aktivity,
po ktorom začína už ubúdať s pribúdajúcim vekom jeho aktivita až nakoniec

sa zastaví pri smrti. Umieranie, smrť, ako
koniec životnej aktivity je teda z tohto
pohľadu
niečo
celkom
normálne,
prirodzené. Avšak uvážme si, že napr.
duševné a telesné sily človeka nie sú v
rovnakej
miere
opotrebované,
lebo
poznáme ľudí, ktorí sú telesne nemocní a
starí, avšak duchom zostali veľmi mladí a
čulí. Smrť človeka nie je len chemicko fyzikálny proces, pri ktorom dochádza k
rozkladu tela, lebo človek zomiera inak ako
rastlina, alebo zviera. Smrť, ako koniec
života človeka nie je katastrofa, ale
bolestné a nutné zakončenie pozemského
života. Každý človek skúsi smrť. Biblické
zjavenie sa od nej ani trochu neodkláňa a
ani neuteká k neskutočným snom. Ak si
lepšie všimneme, ak lepšie pozorujeme
toto zjavenie v knihách Starého zákona,
vidíme, že problému smrti človeka vždy
pozerá jasne do tváre v ktorejkoľvek etape:
Do tváre smrti drahých bytostí po rozlúčke
(Gn 49). Táto smrť vyvoláva skľúčenosť,
zármutok, plač u tých, ktorí zostávajú vo
svete (Gn 50,1). Božie zjavenie sa
neodkláňa od smrti, na ktorú sa musí
každý pozerať ako na svoju vlastnú, lebo
aj on „smrť ako každý“ (Ž 89,49).
Myšlienka
na
smrť
pre
človeka,
užívajúceho si dobrá života je trpká,
skľučujúca, ale pre človeka, ktorého život
vždy gniavi, je táto myšlienka vítanou
perspektívou (por.Sir 41,1n). K otázke
smrti sa vždy človek staval rozdielne.
Jeden vyjadruje svoj bôľ nad skorou
smrťou plačom, ako napr. Ezechiáš plače
nad blízkou smrťou ( 4 Krľ 20,2) a druhý
naopak svojím hlasitým privolávaním sa
teší na okamih smrti ako napr. Jób, ktorý
hlasito privolával svoju smrť (Jób 6,9 a
7,15). Označenie v Starom zákone pre
zomrelého človeka bolo: ten, ktorý „ už nie
je“ (Ž 39,14, Jób 7,8. 21. 7,10). To budilo
vo vedomí ľudí prvý dojem, dojem totálnej
neexistencie, lebo stav po smrti sa vymyká
z dosahu žijúcich. V primitívnej počiatočnej
viere, ktorá sa dlho zachovala v dejinách
Starého zákona, smrť predsa však nie je
úplným totálnym stavom neexistencie,
úplným zničením. To, čoho sa veriaci
Izraelita hrozil, pred čím mal strach, nebol
zánik, ale to, že v mieste, kde živoria mŕtvi,
nebude možný styk s Bohom (por.Iz 38,9n.
18n).
Alfonz Vladimír Sabo, farár

Bazilika sv.Petra

R.: Pán príde súdiť
živých i mŕtvych.

1. Hrajte Pánovi na citare, *
na citare a na harfe zunivej.
2. Za hlaholu trúb a poľníc *
jasajte pred tvárou
Kráľa a Pána.
— R.

3. Zahuč, more a všetko,
čo ho napĺňa, *
zemekruh a všetci,
čo na ňom bývajú.
4. Tlieskajte, rieky, rukami., +
jasajte s nimi, vrchy,
pred tvárou Pánovou, *
lebo prichádza súdiť zem.
— R.

5. Spravodlivo bude súdiť
zemekruh *
a podľa práva národy.
— R.

(Ž 97, 5-6.7-9a.9bc)

Ak vytrváte, zachováte si život

Vylievať Pánovi svoje srdce

Na nedávnej konferencii o profesorovi Hanusovi vystúpili
dvaja mladí prednášajúci s rovnakým zanietením, no s
opačným názorom na slabosti reálnej demokracie, v ktorej
sa aj tak dostáva k moci silnejší a bohatší, a o výhodách
monarchie. Po dosť živej diskusii bolo treba priznať, že ako
ideál je pekná i demokracia, i monarchia. V praxi ju však
tvoria ľudia a svojou náchylnosťou a schopnosťou hrešiť
ničia jednu i druhú, zanechávajúc po sebe bolestné stopy
nespravodlivosti, biedy a utrpenia. Len prístup k otázke
hriechu rieši v jadre aj všetky spoločenské problémy. Jedine
Božie milosrdenstvo, ktoré neustále likviduje množiaci sa
ľudský hriech, je skutočným riešením a nádejou.
Blížiaci sa koniec liturgického roka sprevádzajú biblické
čítania zamerané na celkový koniec, náš osobný i koniec
celého ľudstva. Prorok Malachiáš päť storočí pred Kristom,
ako aj Kristus a Pavol pár rokov neskôr vychádzajú z
aktuálnej situácie, v ktorej sú premiešaní dobrí a zlí, a zdá
sa, že tým zlým sa darí oveľa lepšie. Pánov deň a kniha
života sú nádejou spravodlivých. Raz zažiari nad celým
svetom Slnko spravodlivosti a vtedy sa pravdivo odhalí
zmýšľanie ľudských sŕdc. Pán Ježiš vyzýva sledovať
znamenia čias, no nie preto, aby sme sa z nich dozvedeli,
kedy príde koniec sveta, ale aby sme chápali duchovný
význam udalostí pre náš terajší život, od ktorého bude raz
závisieť aj naša večnosť. Apokalypsa neznamená ničenie a
zánik, ale zjavenie zmyslu, aj zmyslu vojen, zemetrasení,
epidémií a iných nešťastí. Prebieha neustále. S istým
sarkazmom možno povedať, že súčasné noviny a televízia
nadväzujú na Ježišovu eschatologickú reč a sú ako
apokalyptickí jazdci z Knihy zjavenia. Deň čo deň nám
pripomínajú všemožné nešťastia a katastrofy. Pre veriacich
je to neustála výzva a príležitosť učiť sa čítať ich
„apokalypticky“, teda hľadať, v čom sú pre nás výzvou.
Celkom isto potvrdzujú staré latinské mors certa, hora
incerta, smrť je istá, len jej hodina neistá. Vedome či
podvedome na túto základnú neistotu reagujeme dvomi
spôsobmi. Na jednej strane ide o snahu čím istejšie sa
zabezpečiť na tejto zemi a užiť si prítomný okamih. Nádej
uloženú v Bohu nahrádza dôvera v poisťovne. Ideologický
komunizmus ju nahrádzal snami o beztriednej spoločnosti,
jeho bratranec konzumizmus ponukami bezstarostného
života. Pohlcujú každého a zo všetkých strán. Na druhej
strane je prílišné zameranie sa na šíriace sa predpovede,
falošné mysticizmy a zanedbávanie či aspoň podceňovanie
povinností každodenného života.
Keď nám médiá hovoria o hrôzach, keď šíria odpor voči
Cirkvi a zamlčujú správy o prenasledovaniach a
mučeníkoch, všetkým tým len potvrdzujú, že Ježiš to všetko
už dávno predpovedal. Len si treba dobre všimnúť, čo k
tomu dodal: „Keď budete počuť o vojnách a nepokojoch,
neľakajte sa! Toto musí prísť predtým, ale koniec nebude
hneď. (...) Ani vlas sa vám z hlavy nestratí. Ak vytrváte,
zachováte si život.“ A na inom mieste: „Keď sa to začne
diať, vzpriamte sa, zodvihnite hlavy, lebo sa blíži vaše
Marián Gavenda
vykúpenie.“

„Po jedle a nápoji v Šíle vstala [Anna] a išla pred
Pána. ... Ona sa v trpkosti svojej duše modlila k Pánovi a
horko plakala... Anna si totiž hovorila v srdci, iba pery sa
jej pohybovali, ale jej hlas nebolo počuť, takže Héli ju
pokladal za opitú. Preto ju Héli oslovil: „Dokedy budeš
opitá?“... Anna mu odvetila: „Nie, môj pane! Som žena,
ktorá má ťarchu na duši... len dušu som si vyliala pred
Pánom.“... Nato jej Héli povedal: „Choď v pokoji a Boh
Izraela nech splní tvoju prosbu, ktorú mu predkladáš!“ ...
Žena potom išla svojou cestou, jedla a tvár už nemala
zronenú (1Sam 1, 9-18).
Modlitba Anny nebola žiadnou samovravou. Prišla,
aby sa stretla s Pánom, nielen aby sa vyplakala. Modlila
sa s horkosťou v duši a plakala; mala odvahu prísť pred
Pána taká, aká bola, aj s tým, čo ju ťažilo už celé roky.
Čakala, že sa jej Boh ujme. Preto dostala
prostredníctvom Héliho od Boha odpoveď.
Škoda, že Bohu hovoríme frázy, a neodvážime sa s
ním rozprávať o všetkom, čím skutočne žijeme. Potom by
sme boli po modlitbe odľahčení a možno vo svojom srdci
aj so skúsenosťou s Božím slovom, ktoré má moc
premeniť nás, tak ako premenilo Annu.
Vojtech Kodet „ Učeníctvo“

Sväté omše v 33. týždni Cezročného obdobia (C)
15.XI. pondelok
17.00 Za farníkov
16.XI. utorok
17.00 Za † Annu Uhlárovu
17.XI. streda
17.00 Za † Gustáva Štiavnického a rodičov
18.XI štvrtok
17.00 Za † Michala Mrvu, manželku a rodičov
19.XI. piatok
17.00 Za † Rudolfa a Teréziu Ochabových, rodičov
a zaťa Jána
20.XI. sobota
8.00 Za † Jozefa a Emíliu Svrčekových
Upratovanie kostola č.d. 151- 175
21.XI. nedeľa 34. nedeľa Krista Kráľa
8.00 Za † Antona Poláka, manželku a rodičov
Lektori: Hrdlovičová, Strížová

9.15 Za farníkov
Lektori: Kuric, Ochabová

Liturgický kalendár
GODZONE – vo štvrtok 18.11. o 18.00 hod. v Bratislave v PKO
sa uskutoční hudobný program pre mladých v našej arcidiecéze
GODZONE IN THE STREETS. Vystúpia na ňom kresťanské
kapely a ďalší hostia s hudbou, projekciou, divadlom
a skateshow. Pozývame všetkých birmovancov a mladých.
Vstupné je ZDARMA. Bližšie informácie na výveske.

15.XI. pondelok
16.XI. utorok
17.XI. streda
18.XI . štvrtok
19.XI. piatok
20.XI . sobota
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sv.Albert Veľký, biskup, učiteľ Cirkvi
sv.Margita Škótska, sv.Gertrúda, panna
sv.Alžbeta Uhorská, reholníčka
Výročie posviacky bazilík sv.Petra a sv.Pavla
sv.Alžbeta
sv. Felix z Valois, vyznávač

- v nebi - majú snový život, tam žijú tak, ako si to deti
odjakživa predstavujú a želajú.
Aj my dospelí potrebujeme vždy znova anjelov, ktorí nám
priblížia zmysel nášho života. V rozhovore s priateľom nám
zrazu svitne, že všetko, čo sme doteraz prežili, malo zmysel,
že Boh nás viedol po dobrej ceste. Alebo pri počúvaní kázne
je nám zrazu jasné, čo znamená naša momentálna situácia.
A domov sa poberáme ako vymenení. Chápeme svoj život a
berieme ho taký, aký je. Prežívame pohreb. Plní smútku
kráčame ako biblické ženy k hrobu. Počas smútočnej reči či
pri modlitbe nám napadne myšlienka, ktorá do diania vnáša
iné svetlo. Alebo sa nám niečo nevydarilo a sťažujeme sa
priateľke, že nám stroskotali životne plány. Ale po rozhovore
pociťujeme, že napriek našej prehre zostávame ešte v hre.
Ba čo viac, aj v nezdare objavíme zmysel.
Všetci tí ľudia, ktorí nám dokážu vysvetliť náš osud, sú
ako anjeli. A dosť často sa v našich očiach stávajú anjelmi
vzkriesenia, ktorí nás obdarúvajú novou dôverou, z ktorej
pomocou sa dokážeme vymaniť z rezignácie a vzpriamene
vykročiť do nového života.

Slovo na dnes
Anjel, ktorý vysvetľuje zmysel života
V Lukášovom evanjeliu majú anjeli v súvislosti so
vzkriesením iný význam. Vysvetľujú proces vzkriesenia
ženám. Ženy vojdú do hrobu, ale Ježišovu mŕtvolu nenájdu.
A nechápu, čo to má znamenať. »Ako nad tým rozpačito
uvažovali, zastali pri nich dvaja mužovia v žiarivom odeve.
Zmocnil sa ich strach i sklonili tvár k zemi. Ale oni sa im
prihovorili: >Prečo hľadáte živého medzi mŕtvymi? Niet ho
tu. Vstal z mŕtvych. Spomeňte si, ako vám povedal, keď bol
ešte v Galilei: „Syna človeka musia vydať do rúk hriešnych
ľudí a ukrižovať, ale on tretieho dňa vstane z mŕtvych.“< Tu
sa rozpamätali na jeho slová, vrátili sa od hrobu a toto
všetko zvestovali Jedenástim i všetkým ostatným.« (Lk 24,
4-9)
Ako v Starom zákone, aj tu opisujú anjelov ako mužov.
Majú na sebe žiarivé rúcha, znak ich anjelskej identity.
Obidvaja anjeli kladú ženám otázku vo forme príslovia:
„Prečo hľadáte živého medzi mŕtvymi?“ Vzkrieseného
predsa nemajú hľadať v hrobe, a už vôbec nie v ríši mŕtvych.
Toto príslovie je tak veľmi aktuálne ešte aj dnes. Mnohí
zbožní ľudia žijú tak, akoby hľadali Ježiša v ríši mŕtvych - v
ríši mŕtvych litier a iba formálnej, vonkajšej nábožnosti. Iní
ho hľadajú len v minulosti. Stále sa zameriavajú len na
tradičné formy, namiesto toho, aby uprednostňovali život.
Veľa je medzi nami aj takých ľudí, ktorí využívajú svoju
duchovnú cestu na to, aby sa vyhýbali životu, a nie aby ho
prijímali ako dar. Iní hľadajú život medzi mŕtvymi tým, že
svoje šťastie hľadajú v peniazoch, majetku, moci, kariére či
prestíži. Vzkriesenie však znamená objavovať život vo svojej
duši, a nie hľadať ho vo svete mŕtvych vecí.
Napokon obidvaja anjeli vysvetľujú zmysel vzkriesenia.
To, čo je na prvý pohľad nepochopiteľné, zrazu je nám
jasné. Anjeli pripomínajú Ježišove slová o jeho utrpení. Ich
význam dovtedy zostal jeho učeníkom celkom zahalený. Ale
teraz, odrazu, je im ich význam jasný a začínajú chápať
zmysel Ježišovej cesty. Teraz už chápu, že Ježiš
nepredpovedal iba svoju smrť na kríži, ale aj svoje
vzkriesenie na tretí deň. Anjel, ako „angelus interpres“, čiže
exegét a interpret, sa stal dôležitým vzorom. Anjeli
sprievodcovia nás privádzajú k tajomstvu nášho života.
Odhaľujú nám zmysel života i vtedy, keď sa nám v ňom zdá
všetko nezmyselné. Bez správneho vysvetlenia nemôžeme
ani správne žiť. Tak ako si svoj život analyzujeme, tak ho aj
prežívame. Anjel nám sprístupňuje život tak, ako sa javí
Bohu. Keď uveríme jeho logike, potom sa náš život stane
zmysluplným.
Pre deti je normálne, že prvými učiteľmi života sú ich
rodičia. Ale často si deti hľadajú aj iných interpretov svojho
života. Medzi nimi obľubujú najmä starých rodičov, ktorí
všetko, čo dieťa prežíva, vysvetľujú z hľadiska vlastných
životných skúseností a vnášajú tak do všetkého nové svetlo.
Do svojich komentárov nechávajú prebleskovať čosi z
tajomstva života. To deti fascinuje. Podľa toho život nie je
len banálny. Nejde v ňom o správne alebo nesprávne. Život
má mnoho dimenzií. Siaha až po nebeskú bránu. Jestvujú
anjeli, ktorí nás sprevádzajú a pričiňujú sa o to, aby sa náš
život prejavoval priam zázračne. Taká interpretácia života,
ktorá pláva iba po jeho povrchu a podľa ktorej sa ľudská
bytosť životu iba prispôsobuje, deti neuspokojuje. Chcú sa
priam dotýkať tajomstva života. A neuznávajú žiadnu takú
koncepciu života, ktorá by neobsahovala aj fakt smrti. Deti
uznávajú len takú smrť, ktorá neznamená katastrofu, ale je
cestou ku vzkrieseniu. Vtedy sú spokojné. Deti majú v sebe
cit pre tajomstvo smrti a vzkriesenia. Preto sa stavajú často
k faktu zomierania oveľa prirodzenejšie. Ich anjel im vraví,
že smrť nemá posledné slovo, ale že mŕtvi idú k Bohu a tam

Anselm Grün OSB „Anjeli pre život II“

Uzdravuješ ma v smrti
Pane Ježišu Kriste, na Veľký piatok slávime tvoje utrpenie a
smrť na kríži.
Ako môžeme oslavovať tvoje utrpenie?
Na kríži vidíme toho, ktorý zvíťazil nad smrťou. Uctievame
tvoj kríž, pretože na ňom visí spása tohto sveta.
Je pre nás znamením nádeje, že aj najhorší mučiaci nástroj
sa môže premeniť na miesto veľkej lásky, že krutosť ľudí nad
tebou nezvíťazí ale že tvoja láska je silnejšia ako všetka
ľudská zloba.
Kríž nám ukazuje, že ty miluješ všetko, čo je v nás, že tvoja
láska vteká do všetkých protivenstiev nášho tela a duše.
Prijal si každý kúsok zo mňa.
So svojím krížom mi darúvaš dôveru,
že som milovaný ako celok a že ma nič nemôže oddeliť
od tvojej lásky.
O kríži si sám hovoril v obraze o medenom hadovi,
na ktorého sa mali Izraeliti na púšti pozrieť,
keď ich premkol smrteľný strach po smrteľnom uštipnutí
jedovatým hadom.
Na kríži si božským lekárom,
ktorý uzdraví naše rany,
ktorý nás oslobodí od hadieho jedu,
od jedu našej trpkosti a hnevu,
od jedu pomsty a závistí.
Vyliečiš aj tú najhlbšiu ranu,
ktorá nás ohrozuje, ranu smrti.
Na kríži vidíme svoje rany,
ale aj toho, ktorý nám ich zahojí.
A tak na Veľký piatok oslavujeme,
že tvoja láska je mocnejšia ako smrť.
Tvoje ruky roztiahnuté na kríži sú gestom objatia.
Tvoja láska sa nás hlboko dotýka.
Tvoje roztiahnuté ruky ma pozývajú,
aby som sa ukryl do tvojej lásky.
Premeň môj kríž a kríže tohto sveta,
aby na nich zasvietila tvoja láska.
Amen.
Anselm Grün OSB „Daruj mi široké srdce-modlitby“
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rodičia, bratia, príbuzní a priatelia a niektorých z vás aj
usmrtia. 17Všetci vás budú nenávidieť pre moje meno. 18Ale
ani vlas sa vám z hlavy nestratí. 19Ak vytrváte, získate život.

Márnosť versus zbytočnosť

Ďalšie čítania: Mal 3,19-20; Ž 98,5-9; 2Tes 3,7-12
Príslovie o tom, že
sa nemá nosiť drevo
do hory, sovy sa
nemajú voziť do Atén
a piesok na Saharu,
má u nás, v Grécku i
v Egypte rovnaký
význam. Znamená, že
netreba robiť zbytočné veci.
Ísť so slepým na
výstavu, aby sa mu otvorili oči, s hluchým na koncert, aby
počul, a s hlúpym do univerzitnej knižnice, aby si zlepšil IQ,
je márne.

ČÍTANIE:
Toto je Lukášova verzia Ježišovho učenia o konci
sveta alebo apokalypse. Podobné úryvky môžeme nájsť v
Mt a Mk. Ale každý pisateľ kladie dôraz na rôzne aspekty
Ježišovho učenia podľa potrieb toho - ktorého spoločenstva.
Lukáš píše tým, ktorí žili mimo Palestíny. Bol to čas bojov s
Rímom. Lukáš pravdepodobne napísal svoje Evanjelium po
páde Jeruzalema a chrám bol zničený Rimanmi v roku 70 po
Kr. Keď teda kresťania čítali Lukášov záznam, táto časť
Ježišových prorockých slov bola už vtedy naplnená.
K prorockému zničeniu Jeruzalema a k prenasledovaniu
prvotnej kresťanskej Cirkvi Ježiš tiež dodáva slová o konci
sveta (verše 10-11, 25-36). Takže jeho varovanie zostáva
rovnako dôležité pre nás dnes - ani my nebuďme
prekvapení, keď sme pre svoju vieru prenasledovaní. Ježiš
nás dopredu upozorňuje, že máme čakať, že budeme
prenasledovaní.
A ak prenasledovanie príde a „zaklope na naše dvere“,
máme vytrvať a zostať pokojnými. Boh je stále s nami - aj
vtedy, keď nás odmietne či zradí naša rodina alebo priatelia.
Lukáš vedel o prenasledovaní svoje. V čase, keď písal
Evanjelium, boli Peter a Pavol zabití tak ako mnohí iní
kresťania.
Ježišove slová pripomínajú, že prenasledovanie existuje a
má mnohé podoby. A v súčasnej dobe je reálnym faktom v
mnohých častiach sveta. Niektorí kresťania sú vyhnaní z
domova, prepustení z roboty a niektorí pre vieru stratia
vlastne životy. Odkaz, ktorý nám dal Ježiš, je aj dnes stále
ten istý: Vytrvajte! Boh nás miluje a nikdy nás neopustí.

O tom, čo je márnosť, nás informuje už starozákonná
kniha Kazateľ. O tom, čo sú zbytočnosti, sa môžeme
presvedčiť na každom kroku.
Rozpráva sa, že keď sv. František z Assisi prišiel na to,
že piť sa dá i z dlane, prestal vraj používať hrnček. Pokladal
ho od tej chvíle za zbytočnosť.
Keď sa sv. Augustín pokúšal pochopiť tajomstvo Svätej
Trojice, malý chlapec ho poučil, že je to márnosť.
Ak sa František vzdal jednej nádoby a Augustín pokusu
pochopiť nepochopiteľné, ani jeden z nich nič nestratil.
Naopak, každý niečo získal. Prvému sa dostalo väčšej
slobody odpútať sa od vecí a druhému väčšej voľnosti na
premýšľanie.
Keby sme si od oboch svätcov nevzali iné poučenie, iba
poznanie, že v živote je veľa vecí zbytočných, určite by to
nebolo márne.

MEDITÁCIA:

Max Kašparů „V spätnom zrkadle“

Akú podobu prenasledovania pre vieru ste zažili?
Možno sme boli dourážaní, zahanbení alebo vysmiati. Aká
bola naša reakcia v týchto situáciách? Čo sme povedali
alebo urobili? Ako svedčíme o Ježišovi?

Lectio divina

MODLITBA:

Vytrvajte

Modlime sa, aby nám Boh dal odvahu a silu vytrvať a stáť
tvárou v tvár prenasledovaniu, ktoré nám môže prísť do
cesty, aby sme tak boli dobrými Božími svedkami.
Modlime sa za kresťanov v krajinách, kde ich veľmi kruto
prenasledujú.
Modlime sa za tých, ktorí sú vo väzení, alebo tých, ktorí boli
pre vieru odmietnutí svojimi vlastnými rodinami.

Lk 21,5-19
Keď niektorí hovorili o chráme, ako je vyzdobený krásnymi
kameňmi a ďakovnými darmi, povedal: 6Prídu dni, keď z
toho, čo vidíte, nezostane kameň na kameni. Všetko bude
zničené.
7
Opýtali sa ho: Učiteľ, kedy to bude? Aké bude znamenie,
keď sa to začne diať? 8On odpovedal: Dajte si pozor, aby
vás nezviedli. Prídu totiž mnohí a budú v mojom mene
hovoriť: Ja som to ! a: Ten čas je už blízko!, no nechoďte za
nimi! 9A keď budete počuť o vojnách a nepokojoch,
neľakajte sa! Najprv musí prísť toto, ale koniec nebude
hneď. 10Potom im povedal: Národ povstane proti národu a
kráľovstvo proti kráľovstvu. 11Budú veľké zemetrasenia a
miestami hlad a mor, hrôzy a veľké znamenia z neba. 12Ale
pred tým všetkým vztiahnu na vás ruky a budú vás
prenasledovať. Vydajú vás na súd a uväznia. Budú vás
vláčiť pred kráľov a vladárov pre moje meno. 13To sa vám
stane, aby ste vydávali svedectvo. 14Zaumieňte si teda, že si
nebudete dopredu robiť starosti, ako sa brániť. 15Ja vám
totiž dám výrečnosť a múdrosť, ktorej ani všetci vaši
protivníci nebudú môcť odolať a protirečiť. 16Zradia vás aj
5

KONTEMPLÁCIA:
„Nech rieky zatlieskajú rukami, a s nimi nech aj vrchy
plesajú pred Hospodinom, lebo prichádza súdiť zem.
On bude spravodlivo súdiť svet a národy podľa práva.“ (2
98,8-9)
Čítajme zvyšok Ž 98 a strávme čas uvažovaním nad Božou
spravodlivosťou a jeho nekonečnou silou.
www.fara.sk/vistuk/

www.vistuckespektrum.sk

Spoločenstvo pri farskom kostole Najsvätejšej Trojice
vo Vištuku
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