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Adorácia

Adorácia je vnútorná a vonkajšia úcta,
ktorá prináleží jedine Bohu a ktorú
rozumný tvor uznáva, že Boh je absolútne
vznešený a jediný. V adorácii padám pred
Bohom, pretože je Boh. Nechcem ho o nič
prosiť, nechcem adoráciou nič dosiahnuť,
ani krásne city, ani uvoľnenie a kľud.
V
adorácii nehovorím o
svojich
problémoch, nechválim sa, nehaním sa,
jednoducho padám pred Bohom, pretože je
môj Pán a Stvoriteľ. Vyznávam, že som
úplne závislý na Bohu a že som všetkými
vláknami svojej bytosti pripútaný k nemu
a na neho odkázaný, že nemám v sebe nič,
čo by som nedostal od neho. A vyznávam,
že on je môj Pán, cieľ mojej túžby.
Neostáva mi nič iné než s úžasom pred ním
padnúť a klaňať sa. V adorácii sa nemotám
okolo seba a okolo svojich problémov, ale
snažím sa hľadieť len na Boha. Zabúdam
na seba, pretože Boh ma úplne uchvátil,
pretože on jediný je pre mňa dôležitý. Je
paradox, že ak na seba zabudnem, stávam
sa
celkom
prítomným,
celkom
opravdivým, celkom sám sebou. Tu ma už
nezamestnávajú žiadne problémy, žiadni
ľudia, Boh ma úplne a dokonale napĺňa.
V adorácii sa skrýva túžba konečne byť raz
slobodný od seba samého, byť slobodný od
stáleho krúženia okolo seba, od snahy, aby
som chcel všetko vzťahovať na seba, všade
mať niečo pre seba. Keď zabudnem na
seba, som úplne slobodný, uchvátený
Bohom. Len Boh má cenu. Ukľudním sa,
prestane hluk mojich myšlienok a citov. Tu
som v cieli, tu som po dlhom hľadaní
konečne doma. Doma môžeme byť len
vtedy, keď padneme na tvár pred
tajomstvom. Adorácia je skúsenosť
domova. Potom je v duši pokoj, tu cítime,
že sme našli to, pred čím môžme padnúť
na tvár.
Latinské slovo „ad-oratio“ znamená
vlastne poslať bozk rukou. Adorácia
spočívala v tom, že niekto priložil ruku

k ústam a Bohu alebo uctievanému
cisárovi poslal bozk. Tento pôvod ukazuje,
že adorácia nie je len padnutie na zem
a zabudnutie na seba, ale aj dôvernosť.
Forma bozku, ktorá sa preukazuje
milovanému, je používaná pre Boha.
Najhlbšia túžba po nežnom dotyku milého
pri bozku je zameraná na Boha. Tak je
adorácia dôverné stretnutie s Bohom.
Eucharistická adorácia má rôzne
výrazy. Jedna jej podstatná stránka je
dívanie sa. Hostia a monštrancia, ktorá ju
ukazuje, sú nasmerované do stredu. Hostia
sama je guľatá. Keď sa na ňu dívam,
zaobľujú sa vo mne hrany a zaceľujú sa
trhliny. Monštrancia je zariadená pre
guľatú hostiu a tým sa vo mne niečo
usporiadava, keď na ňu uprene hľadím.
Hostia je ako okno, ktorým môžem vidieť
skutočnosť svojho života v novom svetle.
To, čo je v hostii premenené, je
najvnútornejšia skutočnosť celého sveta.
V Kristovom vtelení je už svet premenený,
tu je už všetko ožiarené jeho svetlom.
K premeneniu dochádza v mojom srdci.
Hostia mi ukazuje pravdu môjho srdca.
V pohľade na hostiu poznávam svoje
vlastné tajomstvo. A poznávam tajomstvo
svojich bratov a sestier. Vidím ľudí už
nielen okuliarmi svojich predstáv, ale
okuliarmi hostie, ktorá mi v nich ukazuje
Ježiša Krista ako ich najvnútornejšie
tajomstvo. V každom človeku stretávam
Krista. Pohľad na hostiu mi umožňuje
objaviť Krista v ľuďoch. A takto ma hostia
zmieruje s mojimi bratmi a sestrami, dáva
mi v nich nádej a prebúdza vo mne lásku
k nim.
Ako odpovedal sedliak arskému
farárovi na otázku, čo robí celý deň
v kostole: „Dívam sa naňho a on sa díva na
mňa. To stačí.“ V hostii sa dívam na toho,
ktorý ma miluje.

R: Jasaj Bohu,
celá zem.
1 Jasaj Bohu, celá zem; *
hrajte a spievajte
na slávu jeho mena,
2 vzdávajte mu chválu. *
Hovorte Bohu:
„Aké úžasné sú tvoje diela.
R.
3 Nech sa ti klania celá zem
a nech ti spieva, *
nech ospevuje
tvoje meno.“
4 Poďte a pozrite
na Božie diela; *
úžas budia skutky,
ktoré koná ľuďom.
R.
5 More premieňa
na suchú zem, *
rieku možno prejsť
suchou nohou;
6 Preto sa tešíme z neho. *
Svojou mocou
panuje naveky.
R.
7 Poďte sem a počúvajte,
všetci ctitelia Boží, *
vyrozprávam vám,
aké veľké veci mi urobil.
8 Nech je zvelebený Boh,
lebo neodmietol
moju modlitbu *
a neodňal mi
svoje milosrdenstvo.
R.

Alfonz Vladimír Sabo, farár
(Ž 66, 1-3a. 4-5. 6-7a. 16+20)

Pravý vinič
Oživujúca miazga Ak sa Ježiš
vyjadroval
vo
vinohradníckych
termínoch, robil to preto, lebo symbolika
viníc a viniča mala v Starom zákone
veľmi dôležitý význam. Vinica bola
znakom pozemského potešenia i
blahobytu. Pripomeňme si, ako Izraeliti
priniesli z výzvednej výpravy do
prisľúbenej krajiny aj obrovský strapec
hrozna,
čo
bolo
pre
všetkých
jednoznačným
dôkazom,
akým
bohatstvom táto krajina oplýva (Nm 13, 24). Pokračujúc v
starozákonnej tradícii, vztiahol obraz plodného viničového
kmeňa Ježiš na vlastný život. On je pravý vinič, o ktorý sa
stará sám Otec. Syn je kmeň, ktorým Boží život
nadprirodzenej lásky prúdi do všetkých ratolestí. Keď sme
ako viničné ratolesti spojení s Ježišom Kristom, ostávame v
ňom a on v nás a sme uspôsobení dávať Božiu lásku ďalej.
Dostávame od Božieho kmeňa životnosť, aby sme prinášali
veľa ovocia. Slová „bezo mňa nemôžete nič urobiť“ nás
upozorňujú na zásadnú pravdu, že mimo Ježišovho života
niet pravej lásky a života. Len v tej miere, ako sa necháme
ním prenikať, dostáva náš život pravú veľkosť, a to v zmysle
slov: „Ako ratolesť nemôže prinášať ovocie sama od seba,
ak neostane na viniči, tak ani vy, ak neostanete vo mne.“
Preto každý skutok, ktorým človek napomáha a skrášľuje
ľudskú spoločnosť, nie je jeho súkromným úsilím, ale
vyjadrením prenikania Božej milosti. Každý, kto sa usiluje o
dobro, pokoj a lásku, je v zmysle známych vyjadrení veľkého
teológa Karla Rahnera už anonymným kresťanom, lebo je
nemysliteľné, aby bol schopný konať bez Božieho prispenia.
Aj Druhý vatikánsky koncil sa vyjadril, že „Božia
prozreteľnosť neodopiera prostriedky potrebné na spasenie
ani tým, ktorí bez vlastnej viny ešte neprišli k jasnému
poznaniu Boha a snažia sa, nie bez Božej milosti, správne
žiť“ (Lumen gentium 16). Ježiš ako oživujúca miazga je v
každom človeku a chce cez neho pôsobiť. Kristus chce i
naďalej byť prítomný, inkarnovaný, v našom svete cez
ľudské telo, ruky, slová, srdce...

•

Prvý štvrtok v mesiaci je dňom modlitieb za duchovné
povolania. O 17,00 h. bude vyložená Sviatosť Oltárna,
pri ktorej sa pomodlíme ruženec Svetla za duchovné
povolania z našej farnosti.

•

Vo štvrtok sa začína Novéna k Duchu Svätému. Túto
novénu sa budeme modlievať po svätej omši.

•

Prvý piatok v mesiaci. Spoveď pred prvým piatkom bude
v pondelok – stredu od 17,30 h. a vo štvrtok a piatok už
od 17,00 h. Rodičov a príbuzných prvoprijímajúcich detí
budeme spovedať počas celého prvopiatkového týždňa.
K sviatostiam nepristupujú len tí, ktorí sú postihnutí
cenzúrou (rozvedení, civilne sobášený, žijúci vo voľnom
zväzku).

•

Prvé sväté prijímanie bude v nedeľu o 10,00 h. Pri tejto
príležitosti môžeme za obvyklých podmienok (spoveď,
prijímanie a modlitba za Svätého Otca) získať plnomocné
odpustky.

•

Prvá nedeľa v mesiaci. Popoludní po spoločnej modlitbe
ruženca a litániách si členovia Ružencového bratstva
vymenia jednotlivé tajomstvá.

•

Budúcu nedeľu 5.júna 2011 sa uskutoční zbierka na
katolícke masmédiá.

30.V. pondelok « Missa tridentina »
18.00 Za zdravie a Božiu pomoc
31.V. utorok
18.00 Za † Annu Nitschneiderovú – 1. výročie
1.VI. streda svätá omša zo sviatku Nanebovstúpenia Pána
18.00 Za † Miriam a jej starú mamu
2.VI. štvrtok-Nanebovstúpenie Pána - prikázaný sviatok
18.00 Za † Jozefa a Helenu Grancových – 10. výročie

Učme sa správne modliť a spievať

3.VI. piatok – Prvý piatok
18.00 Za † Ivanu Božikovú

Litánie k Božskému Srdcu Ježišovmu - nesprávne
- odpusť nám Pane
- vyslyš nás Pane
- zmiluj sa nad nami
-sprav srdce naše
podľa srdca svojho

4.VI. sobota – fatimská sobota
8.00 Za † Jána a Serafínu Podmarčíkových,
rodičov a Imricha
9.00 Nácvik a spoveď prvoprijímajúcich deti
Fatimský ruženec bude večer pri lurdskej jaskynke
po dohode s modleníčkou

Litánie k Božskému Srdcu Ježišovmu - správne
Baránok Boží, ty snímaš hriechy sveta -Zľutuj sa nad nami Pane
Baránok Boží, ty snímaš hriechy sveta - Vyslyš nás Pane
Baránok Boží, ty snímaš hriechy sveta - Zmiluj sa nad nami
Ježišu tichým a pokorným srdcom
- Pretvor naše srdce

Upratovanie kostola č.d. 52 - 75
5.VI. Siedma Veľkonočná nedeľa (A) Prvá nedeľa v mesiaci
8.00 Za † Ernesta Krchnáka a vnuka Mateja
Lektori: Hrdlovičová, Šuplatová
10.00 Za vytrvalosť vo viere pre
prvoprijímajúce deti a ich rodiny

podľa svojho srdca

Oznamy
•

Mesiac jún je mesiacom Božského Srdca Ježišovho.
Počas celého mesiaca sa budeme po ruženci modliť
litánie k Božskému Srdcu Ježišovmu.

Sväté omše v týždni po 6.Veľkonočnej nedeli (A)

RÓBERT BEZÁK

Baránok Boží , ty snímaš hriechy sveta
Baránok Boží , ty snímaš hriechy sveta
Baránok Boží , ty snímaš hriechy sveta
Ježišu tichým a pokorným srdcom

•

Prosebné dni sú v pondelok, utorok a stredu. Obsahom
prosebných dní sú prosby za úrodu.

Lektori: Kordošová, Hajíčková
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Ako sa vyjadril jeden Žid: Viete vy, čo by sme urobili z Cirkvi,
keby sme do nej vstúpili?
Židovské čnosti: vytrvalosť, inteligencia, súdržnosť,
skromnosť, génius.

Liturgický kalendár
30.V. pondelok sv.Ferdinand, kráľ, sv.Jana z Arcu, sv.Zdislava
31.V. utorok
sv.Petronela, panna a mučenica
1.VI. streda
sv.Justín, mučeník
2.VI .štvrtok Nanebovstúpenie Pána–slávnosť – prikázaný sviatok
3.VI. piatok
sv.Karol Lwang a spol., mučeníci – Prvý piatok
4.VI .sobota
sv. Kvirín, biskup a mučeník

Farár povie, že k nám musia prísť misionári, ako kedysi od
nás chodili do pohanských krajín. Odkiaľ? Zo Sovietskeho
zväzu? Vo všetkých kresťanských krajinách sa ľudia topia v
tej istej omáčke. Zlá koncepcia. Viera v zázrak, ktorý sa
nikdy nestane, lebo by mal liečiť to, čo my zaviníme vlastnou
hlúposťou a lenivosťou.
Vychovaj kresťanov, aby brali zodpovednosť za iných.
Prebúdzaj veriacich na misionárov. Premieňaj pasívnych na
aktívnych. Podel sa s nimi o moc. Priber ich k liturgii, nech
ťa nahrádzajú, kde sa len dá. A bude to chcieť globálne
riešenie. Tu má výslovnú zodpovednosť vedenie. Naše
domáce aj ústredné. Stále sa čaká na povel, smernicu,
riešenie.

Slovo na dnes
Svätosť, dokonalosť ako model je tiež v pohybe. Sv. Ján
Vianey je iný ako Karol Boromejský, Karol Boromejský je iný
ako sv. František, Don Bosco je iný ako Ján Vianey... Dnes,
ak chceš rozprávať o svätosti, tak musíš prekonať aj Don
Bosca.
Všetkých spája láska, to je jasné. Vedie a preniká ich ten
istý Duch. Každý však geniálne odpovedá na výzvy svojej
doby. Pochopiť, čo sa má urobiť dnes. Nie je umenie ani
svätosť zodrať sa na ceste, ktorá nikam nevedie. V
dnešnom hľadaní svätec má predovšetkým objavovať nové
cesty, nové metódy. Má syntetizovať všetky ašpirácie tejto
doby, uniesť jej bolesti, ťarchy a zápasy a pod nimi to má
byť človek nádeje, viery a svedok radosti.

Anton Srholec „Ako čerstvý chlieb“

XIV. Ísť - vidieť - zostať.
Prosba: Prosím o milosť, aby som nezastal na ceste za
Ježišom.
1. „V nasledujúci deň Ján zasa stál s dvoma zo svojich
učeníkov. Keď videl Ježiša ísť okolo. povedal:
„Hľa. Boží Baránok.“ „Tí dvaja učeníci počuli, čo hovorí, a išli
za Ježišom. Ježiš sa obrátil a keď videl, že idú za ním,
opýtal sa ich: „Čo hľadáte?“ Oni mu povedali: „Rabbi“ - čo v
preklade znamená: „Učiteľ, kde bývaš?“ Odpovedal im: „Poďte a uvidíte!“ Šli teda, videli, kde býva, a zostali v ten
deň u neho. Boli asi štyri hodiny popoludní.“ (Jn 1,35-39)
2. Ísť - vidieť - zostať - tieto tri slová vyjadrujú tajomstvo a
cestu povolania dvoch Jánových učeníkov. Ján im
predstavuje Ježiša: „Hľa. Boží Baránok.“ Keď počuli, kto je
Ježiš, išli za ním. Nezostali však iba pri tom, nechceli byt'
iba informovaní, ale na vlastné oči, a najmä osobne chceli
poznať a vidieť Ježiša.
Jestvuje skutočnosť, ktorú nemožno vypovedať, o ktorej
povieme: To sa nedá povedať, to musíš vidieť a skúsiť.
Preto vyhľadávajú Ježiša a chcú ho osobne poznať. Ježiš
vychádza v ústrety ich túžbe: „Poďte a uvidíte!“ Kto sa chce
stať Ježišovým apoštolom, musí Ježiša osobne poznať, aby
mohol o ňom vydávať pravdivé svedectvo. Kto raz takto
skutočne spozná Ježiša, nebude môcť žiť bez neho,
nebude potom chcieť nič okrem neho. Potom mu sám Ježiš
postačí.

S modlitbou chcete zachrániť tento chorý svet, je to pekné.
Máte ju ako liek na všetky choroby. Mne sa zdá, že sme si
to zjednodušili. Musíme pozorovať človeka s citom pre jeho
vek a vývoj. Malé dieťa potrebuje papkať, pokoj a spať.
Väčšie je hravé. Potom nájde kamarátov. Príde škola a
uverí, že všetko sa dá naučiť. Objaví kamarátov a potom
jediného. Radosť z rýchlosti. Ostych z lásky a strach.
Odvahu vykročiť spolu s niekým. Dar plodnosti a obety za
dieťa. Tvorba prostredia, budovanie sveta...
Ako po celý život musí ten človek dýchať, jesť, zachovávať
hygienu, tak sa má modliť. To, čo vy hovoríte a predkladáte,
je posledné slovo človeka. Kiež by sme tak skončili.
Unavení, zodretí, neuspokojení, sklamaní v náručí toho, kto
nás posilní, prijme...
Robíte z kresťanstva muzeálnu vec. Chrámy, dejiny,
Vatikán, predpisy, ktoré sa nikoho netýkajú, tituly, latina,
minulosť...
Kresťanstvo je aj minulosť, ale je to predovšetkým Duch a
život. Zápas o človeka. Rozhodné „áno“ tomu, čo mu slúži a
dvíha ho, a „nie“ tomu, čo ho niet. Je to zápas, názor,
tradícia, ale aj prítomnosť, viera miliónov. Je to politikum,
služba, voľba, činy. Ak sa kresťanstvo oslobodí od
zbytočného balastu a ostane živé, musí meniť svet.
Kresťanstvo je živý organizmus. Keď kosák alebo kladivo
padne do zeme, strom ho nezožerie naraz. Pomocou vody a
kyslíka ho rozloží a asimiluje, premení na kov, na svoje
stavebné látky.

3. Aj mne ktosi druhý ukázal na Ježiša a predstavil mi ho.
Možno to boli moji rodičia, priatelia, kňazi... Ako mi ho
predstavili? Kto je podľa nich Ježiš?
Šiel som za Ježišom. Cesta ma priviedla až do seminára. To
je však iba prvý úsek cesty k tomu, aby som mohol byť
Ježišovým apoštolom. Nesmiem zostať iba pri tom. Mohlo
by sa stať, že by som Ježiša osobne nepoznal, nevidel, veril
by som iba kvôli druhým. Potrebujem prichádzať k Ježišovi,
aby som ho videl na vlastné oči, aby som ho osobne poznal
- ako to urobím?
Nikoho iného nechcem poznať, iba Ježiša (Porov. 1Kor 2,2),
volá Pavol, keď osobne stretol Ježiša a zostal s ním. Preto
ďalej volá: Nič ma nebude môcť odlúčiť od neho (porov. Rim
8,39). Túto vetu svojho povolania musím prežiť aj ja.
Prichádzať za Ježišom, osobne ho poznať, vidieť ho tak, že
si nič iné nebudem priať, iba zostať s ním, a to navždy.

My za tých dvadsať storočí sme už niečo rozložili a prijali.
Sila organizmu sa meria schopnosťou asimilovať. Ježiš bol
vraj prvý komunista. Argument dnes už málo používaný, keď
kresťanov už nepotrebujú. Ale oň ani nestojíme. Pán Ježiš
sa nebil za sociálny poriadok.
A titul - komunista - dnes už neznie tak honosne ako pred
20-timi rokmi. Skôr naopak. Sú mnohí medzi nimi, čo sa za
ten titul hanbia. Nám nechýba a mnohí ho i radikálne
odmietajú.
Dávate nám príklad, ako nábožne a odovzdane treba niesť
svoj kríž. Denne ho prisudzujete sebe aj babičkám,
úzkostlivo hospodárite s duchovným kapitálom, s intenciami,
pokojne krstíte, pochovávate, máloktorých sobášite, a ja
mám pochybnosti, či je to ono. Či je to to, čo robiť treba. Či
to nie je dokonca falošný a zlý príklad. Nevieme nič iné,
v tom je náš hriech. Kresťania o sto rokov budú múdrejší.
Budú práve toto vyčítať.

Záver: Chcem sa zbavovať zvykovosti vo vzťahu k
Ježišovi. Budem si budovať k nemu osobný a vedomý
vzťah. Modlím sa: Duša Kristova...
Jozef Šuppa SJ „Pán ma povolal“
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Kompenzácia

ČÍTANIE:
Toto čítanie z Jána nás privádza priamo k srdcu
Poslednej večere a k Ježišovým záverečným slovám, ktoré
adresuje svojim najbližším priateľom a učeníkom.
Ježiš chce zdôrazniť niektoré dôležité prvky svojho vzťahu s
učeníkmi a tiež to, čo sa stane potom, keď odíde a keď im
Otec pošle Ducha Svätého. Duch Svätý príde s jedným
veľmi dôležitým uistením - s jeho trvalou prítomnosťou v
každom učeníkovi (verše 16-17). Svet, resp. neveriaci,
nemôžu prijať Ducha Svätého, pretože ho nevidia a
nepoznajú. No učeníci ho poznajú.
Duch Svätý je označený ako „iný Tešiteľ“ a - tak ako Ježiš ostane tiež s nimi. Svet stojí mnohorakými spôsobmi proti
učeníkom a Ježišovi, ale Ján teraz túto tému nerozvíja.
Ježiš v rozprávaní o svojom návrate nejde do detailov, ale
necháva učeníkom prísľub: „Prídem k vám.“ V tomto 18.
verši tak prisľubuje svoje zmŕtvychvstanie a návrat. Tieto
verše odhaľujú hlboký záujem Ježiša o svojich milovaných
učeníkov, keď stoja zoči-voči prichádzajúcej búrke.
V tomto poučení o láske je vykreslené Ježišovo pozvanie
pre jeho učeníkov, aby žili z lásky k nemu. Ale on vie, že k
tomu učeníci potrebujú veľa pomoci. Preto sa Ježiš obracia
k svojmu Otcovi a v mene učeníkov ho prosí o dar Ducha
Svätého. Duch Svätý miluje tých, ktorí milujú Ježiša a ktorí
tiež zachovávajú jeho prikázania. Koná tiež ako obranca,
pomocník a učiteľ a podporuje učeníkov na tejto niekedy
veľmi náročnej ceste poslušnosti voči Ježišovi a jeho
prikázaniam.
Všetky tieto témy sú votkané do bohatého koberca náuky. V
týchto niekoľkých veršoch, ktoré sú súčasťou oveľa dlhšieho
úryvku plného vyučovania, sa k nám zložité myšlienky
prihovárajú s veľkou jednoduchosťou a jasnosťou.

Až po nekonečných
pätnástich
minútach ukončila
hovor. No zabudla
vypnúť mobil. Celú
štvrťhodinu trvalo,
kým sa jej podarilo
informovať ma o
niečom, čo mi
mohla
povedať
hneď na začiatku
telefonátu troma holými vetami. Nebolo pre ňu
jednoduché vyrovnať sa s formuláciou viet, vyhľadať v
podvyživenom
slovníku
to
pravé
slovíčko
a
skonkretizovať si jednotlivé myšlienky. Ani pre mňa
nebolo jednoduché prehrýzť sa stohom informačného
balastu a kopou všetkých možných „nóóó ...teda ako toto
...rozumiete, nieee ...viete, o čo ide ...vlastne, nóóó...“.
Celý čas som bol trpezlivý, usiloval som sa viesť
rozhovor k zmysluplnému koncu a dozvedieť sa
podstatné. Márne. Pomaly som to začal vzdávať. Najmä
keď na druhom konci bola každá moja dobre mienená
rada na usmernenie obsahu telefonátu zužitkovaná ako
ďalšia prekážka na rozuzlenie zbytočného dialógu.
Zle vypnutý mobil zachytil nato jej reminiscenciu, v
ktorej sa prítomnej kamarátke posťažovala (povedané
veľmi slušnými slovami), aký som nechápavý, hlúpy,
obmedzený a čo sa natrápila, kým som pochopil, prečo
mi volala.

MEDITÁCIA:
Duch Svätý má rôzne poslanie, ale Ježiš vo verši
17 spomína snáď to najdôležitejšie - zjaviť pravdu o Bohu.
Neustále si potrebujeme pripomínať, aký Boh skutočne je,
pretože náš obraz o Bohu sa môže veľmi ľahko skresliť. Čím
hlbšie budeme chápať Božiu podstatu, tým ľahšie v nás
bude prúdiť láska a poslušnosť. Doprajte si čas a uvažujte
nad tým.
Akú úlohu zohráva Duch Svätý vo vašom vzťahu s Bohom?
Čo robíte pre udržanie tohto vzťahu? Kedy ste si najviac
vedomí, že vás vedie Duch Svätý?

Nepoznám tú volajúcu dušu osobne, nikdy som ju
nevidel, ale to, čo predviedla v úmyselnom i ďalšom
neúmyselnom prejave, by mohlo mať svoj diagnostický
záver: Chudobu ducha i chudobu zásoby slušných slov
vedela
brilantne
vykompenzovať
bohatstvom
pretelefonovaných minút, pestro obsažnými vulgarizmami
a závideniahodným sebavedomím.
Max Kašparů „V spätnom zrkadle“

MODLITBA:

Lectio divina

Liturgia dnes používa Ž 66, resp. jeho časť, na spievanie
chvál Bohu. Vyberte si niektoré verše z tohto žalmu a
chváľte Boha, alebo si prípadne vymyslite a napíšte svoju
vlastnú pieseň chvály. Pouvažujte nad udalosťami
posledného týždňa. Chváľte Boha za jeho prítomnosť počas
všetkého, čo sa dialo, či už to bolo dobré alebo zlé.

Nezaplatiteľný dar
3

Jn 14,15-21
(Ježiš povedal svojim učeníkom:)
15
Ak ma milujete, budete zachovávať moje prikázania. 16A ja
budem prosiť' Otca a on vám dá iného Tešiteľa, aby bol s
vami až naveky — 17Ducha pravdy, ktorého svet nemôže
prijať, pretože ho nevidí, ani nepozná. Vy ho poznáte, veď
zostáva pri vás a bude vo vás. 18Nenechám vás ako siroty,
prídem k vám. 19Ešte máličko a svet ma už viac neuvidí. Ale
vy ma uvidíte, pretože ja žijem a aj vy budete žiť. 20V ten
deň spoznáte, že ja som vo svojom Otcovi a vy ste vo mne a
ja vo vás.21 Kto prijal moje prikázania a zachováva ich, ten
ma miluje. A kto mňa miluje, toho bude milovať aj môj Otec;
aj ja ho budem milovať a zjavím mu seba samého.

KONTEMPLÁCIA:
Ktorá z tém dnešnej náuky sa zvlášť dotkla vášho srdca a
ducha? Proste Ducha Svätého, aby vám ukázal, čo Boh
chce, aby ste videli, a ako máte na to odpovedať.
www.fara.sk/vistuk/

www.vistuckespektrum.sk

Spoločenstvo pri farskom kostole Najsvätejšej Trojice
vo Vištuku

Ďalšie čítania: Sk 8,5-8.14-17; Ž 66,1-7.16.20; 1 Pt 3,15-18
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