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NANEBOVSTÚPENIE PÁNA
Určite každý z vás pozná nejaké to
ľudové porekadlo či príslovie. Príslovia
nám vyjadrujú určitú pravdu, ktorú naši
predkovia poznali z vlastnej skúsenosti a
aby si ju ľahšie zapamätali, zložili ju do
nejakej rýmovačky či krátkej vety. Tak
napríklad: „Pomôž si človeče, aj Pán Boh
ti pomôže.“ A zaiste je vám známe aj
príslovie: „Vtáka poznáš po perí, človeka
po reči.
Pán Ježiš pred svojím nanebovstúpením
nám zveruje svoj misijný odkaz: „Choďte
do celého sveta a hlásajte evanjelium
všetkému
stvoreniu!“
Tieto
slová
poukazujú na pravdu skrytú v prísloví o
vtákovi a perí. Vlastne nie poukazujú, ony
sa s ním priam spájajú. Ak chceme
pochopiť vážnosť a dôležitosť tohoto
misijného poslania, musíme sa vžiť do
situácie, v akej nám ho Ježiš odovzdáva.
Jedenásti prežívajú zvláštnu udalosť, ktorá
v nich určite vyvolala zmiešané pocity.
Zažili s Ježišom úspech aj neúspech, čas
oslavy aj čas úpadku. Videli mnohé
Ježišove znamenia a zázraky, počuli jeho
fascinujúce reči. Spolu s ním zdieľali
radosti, ale aj útrapy života. Práve vo
chvíli, keď si už boli skoro na istom, že On
je prisľúbený Mesiáš a tešili sa na
založenie Božieho kráľovstva, o ktorom
toľko hovoril, kde by mali oni ako jeho
najbližší určite nejaké vedúce posty - stačí
si len spomenúť na matku Zebedejových
synov a jej prosbu. Ale nečakane ho zajali
a oni sa rozpŕchli. Museli skusovať
ukrutné umučenie svojho Majstra, výčitky
svedomia, že ho nechali v štichu, ba stratili
poslednú nádej, ako nám to podáva
udalosť na ceste do Emauz. A teraz, keď
sú opäť nekonečne šťastní, lebo ich
Majster žije a sú opäť s ním, teraz On opäť
odchádza. A jeho posledné slová k nim sú:
„Choďte do celého sveta …!“ Je to
posledné, čo ešte Ježišovi leží na srdci.
Slová ktoré sú posledné sa nehovoria len
tak. Tým, že Ježiš odchádza k Otcovi,
naberajú jeho slová na váhe. V čom je ich
význam?
V ich univerzálnosti, ktorá je vyjadrená
slovami „do celého sveta“ a „všetkému
stvoreniu“. Slová „všetkému stvoreniu“
znamenajú v židovstve všetkému, kde

môže byť Boh oslávený ako Stvoriteľ a
Pán. Tiež je zaujímavé, že ich Ježiš
povedal Jedenástim, ktorým tu upiera titul
„apoštoli“ a že nerozvíja obsah tohoto
poslania.
Káže
jednoducho
hlásať
evanjelium.
Drahí veriaci, ste cestou Krista k
blížnym a oni sú vašou cestou ku Kristovi
do domu Otca. Nebuďte skúpi na to, po
čom iní túžia a čo im vy môžete dať!
Nezakopávajte talent, ktorý vám zveril sám
Boh, ale znásobte ho, aby ste mohli
obohatiť aj iných. Nebuďte tí, ktorí
sklamú, veď Kristus do vás vložil celú
svoju nádej a dôveru. Pýtate sa ako?
Odpoveď je v misijnom odkaze: „ohlasujte
evanjelium“. Hlásať evanjelium sme
poslaní všetci. Snáď sa mnohí obávate, ako
sa obával aj prorok Jeremiáš, keď sa
vzpieral Bohu: „Ach Pane, veď ani neviem
hovoriť, malučký som.“ Nemusíte veľa
hovoriť! A nemusíte ani vstúpiť do Tesca s
pozdravom „Pochválený…“ a nemusíte ani
nosiť na čele tabuľku „kresťan“. Sme
povolaní hlásať evanjelium svojím
životom! Byť soľou, ktorá nestratila svoju
chuť, aby konzervovala tento svet pred
skazou. Byť svetlom, ktoré svieti všetkým,
aby sa nezrútili do priepasti zatratenia. Byť
kvasom, ktorý prekvasí všetko, aby duše
blížnych nezomierali hladom. Žiť v tomto
svete, ale nebyť z tohto sveta a nežiť pre
tento svet, aby všetci získali miesto, ktoré
im išiel Kristus pripraviť. Cítite tú úžasnú
silu a vznešenosť Kristovho misijného
odkazu?
Vnímate, že vaše srdce búši pre iných?
Že Kristus vás skutočne potrebuje? Že tu
nie ste náhodne ako nejaký omyl prírody,
ale že vás Boh stvoril ako súčasť svojho
úžasného plánu, ktorý obsahuje pre vás
podstatnú rolu - totiž svedectvo života pre
iných a v ktorom vás nemôže nikto
zastúpiť? Vy ste pre Boha jednoducho
nenahraditeľní! Nebojte sa byť tým, čím
ste - kresťanmi. Nebojte sa ani otvorene
žiť svoje kresťanstvo všade tam, kde ste.
A nebojte sa chrániť si poklad vašej viery.
Ak totiž budete aj žiť, čo veríte, Kristus
bude stále s vami a pritiahnete mnohých.
Žehná Vás Váš duchovný otec
Alfonz Vladimír Sabo, farár

A uchváti a zavrie
nad ním sieť.
Krčí sa schúlený a húfy
nešťastných do rúk mu padajú.
Myslí si v duchu:
Boh už zabudol,
ukryl si tvár
a neprehliadne nás.
Ó, Pane Bože, vstaň
a rozožeň sa rukou,
neopusť svojich biednych
na zemi!
Veď prečo má zlý
Bohom pohŕdať a myslieť
v duši: nebude ten trestať?!
Ty vidíš naše trápenia i žiale
a teda vezmi spor nás do ruky.
Toto Ti, Pane, úbohí odkazujú,
odpradávna
si bol ich pomocník:
Polám už ruku zlosyna,
potrestaj jeho ničomnosť
a pýchu, nech nenájdeš jej
viac už na zemi!
Nech Pán je kráľom naveky,
nech je kráľom a zlí sa stratia
z Jeho krajiny!
Počul si prosbu pokorných,
môj Pane.
Ich srdce vie, že
počúvaš ich hlas.
Že hájiš právo ponížených,
sirôt, aby už nestrašil,
aby viac nestrašil
zlý človek na zemi.
Prvá kniha žalmov.“Prebásnil Milan Rúfus“

Sme Ježišovými priateľmi

Učeníčka Pána

Nie je bežný jav, aby sme
niekoho premenovali. Z času na čas
si jednotlivec úradne zmení meno
sám, no iné prípady sú skôr dielom
okolností.
Napríklad
pedagóg
nechtiac
premenúva
svojich
zverencov dovtedy, kým sa nenaučí
ich mená. Existujú aj iné prípady. Ak
je niekto talentovaný huslista –
povedia: „Je to druhý Paganini.“
Nadaného novinára označia za
druhého Hemingwaya atď. Aj Pán
Ježiš premenúva ľudí. Osobne sa o
tom mohol presvedčiť prvý pápež. Jeho božský Majster mu
sľubuje primát. V rámci tohto slávnostného úkonu mu vraví,
že sa bude volať Peter – Skala, lebo na tomto základe chce
postaviť Cirkev (porov. Mt 16, 16 – 19). No Ježiš nezostáva
iba pri tomto konkrétnom premenovaní. Ide ďalej a túto
svoju činnosť rozširuje. V Evanjeliu podľa Jána čítame, že
Kristus nás už nenazýva sluhami, ale priateľmi, lebo nám
povedal všetko, čo počul od svojho Otca (porov. Jn 15, 14 –
15). Dostalo sa nám výsady! Ježiš síce konkrétne
nespomína žiadne mená, no premenovanie adresuje
všetkým, ktorí uverili Božiemu plánu spásy. Tí, ktorí uverili,
že Ježiš Kristus je jediný Vykupiteľ ľudstva, ktorý musel
trpieť, zomrieť a potom vstal z mŕtvych, sa v ňom stávajú
základom nového – obnoveného ľudstva. Peter – Skala,
vedený Božím Duchom, vovádza Kristových priateľov – už
nie otrokov, ale slobodné Božie deti – do nových čias, lebo
na nich bude postavený nový Jeruzalem.

Mária, Matka nášho Pána, bola Ježišovou prvou a
najlepšou učeníčkou. Skôr ako apoštoli totiž počúvala Slovo,
ktorému sa otvorila, a prijala ho celou svojou bytosťou
natoľko, že sa v nej mohlo stať telom. S ňou začíname
učeníctvo chápať ako celoživotný postoj počúvania,
poslušnosti a nasledovania.
Z postoja počúvania Slova sa rodia a vyrastajú všetky
ostatné poslania v Cirkvi.
Cirkev právom nazýva Máriu kráľovnou prorokov,
apoštolov, mučeníkov, vyznávačov, panien a všetkých
svätých. Pastierom, kazateľom, učiteľom, otcom, matkou,
bratom podľa srdca Kristovho sa môžem stať len ako Kristov
učeník, len na základe počúvania Slova a poslušnosti voči
Slovu.
Mária sa tiež stala prvou spolupracovníčkou vteleného
Slova v jeho poslaní. Ale najcennejšia je pre nás naozaj ako
naša staršia sestra vo viere: Je nám vzorom veriaceho a
Boha milujúceho človeka, a to práve pre život viery
uprostred každodennej všednosti, ktorej bolo v jej živote
najviac.

Vojtěch Kodet O.,Carm., ThD. „Učeníctvo“

Sväté omše v týždni po 6.Veľkonočnej nedeli (B)
14.V. pondelok Missa tridentina
18.00 Za farníkov
15.V. utorok
18.00 Za † Štefana a Annu Kulifajových a dcéru Annu

V médiách sa denne dozvedáme, že parlament schválil
nové zákony, ktoré vstupujú do platnosti konkrétnym
dátumom. Božie usporiadanie sveta sa deje skrze
Ježišových priateľov na spôsob kvasu. Obnovení ľudia sa
stávajú nositeľmi Božích myšlienok. Čím väčšmi človek
dorastá do svojej úlohy, tým viac sa stávajú viditeľnými
prvky Božieho zámeru.

16.V. streda sv.omša z prikázaného sviatku
18.00 Za † Máriu Porubanovú a dcéru Annu
17.V. štvrtok - Nanebovstúpenie Pána slávnosť- prik.sviatok
18.00 Za farníkov
Lektori: Polakovičová Z., Polakovič P.

18.V. piatok
18.00 Za † Jozefa Tekulu a rodičov

Na priateľstve s Ježišom treba pracovať. Začiatok
bežného priateľstva ľudí tvorí akási vnútorná sympatia, ktorá
naberá na praktických prejavoch. Na začiatku priateľstva
Boha a človeka je absolútna Božia láska, ktorá žiari z kríža.
Aká je tá naša láska? K čomu veľkému sme sa odhodlali na
základe priateľstva s Ježišom? Vzťah s ním si žiada
rozhodný krok. Nemôžeme sa uspokojiť iba s vonkajšou
sympatiou. To nie je cesta nového života. Vzdialený,
platonický obdiv nestačí. Ježiš nás, svojich priateľov,
povzbudzuje, aby sme svoju vieru zviditeľnili. Premenovaní
sú aj služobníci oltára – alter Christus. Môžu však nimi byť
všetci, ktorí sú služobníkmi nového evanjeliového poriadku.

19.V. sobota
08.00 Za † Jozefa a Annu Baxových, zaťa Ľudovíta
a rodičov
10.00 Nácvik a prvá svätá spoveď prvoprijímajúcich
Upratovanie kostola č.d. 101 - 122
20.V. 7. Veľkonočná nedeľa (B)
08.00 Za † Jozefa a Máriu Valovičových a dcéry
Lektori: Jurčovičová M., Macáková E.

ŠTEFAN VITKO

10.00 Za prvoprijímajúce deti a ich rodiny

Oznamy
V pondelok,utorok a v stredu sú prosebné
Obsahom prosebných dní sú prosby za úrodu.

Lektori: Kordošová A., Polanská Z.

Liturgický kalendár

dni.

14.V. pondelok sv.Matej, apoštol - sviatok
15.V. utorok
sv.Žofia, panna a mučenica
16.V. streda
sv. Ján Nepomucký, kňaz, mučeník
17.V. štvrtok
Nanebovstúpenie Pána slávnosť- prik.sviatok
18.V. piatok
sv.Ján I., pápež a mučeník
19.V. sobota
sv.Peter Celestín V., pápež, sv.Teofil, kňaz

Budúcu nedeľu 20.mája, sa uskutoční zbierka na
katolícke masmédiá.
Rodičov a príbuzných prvoprijímajúcich detí budeme
spovedať vo štvrtok a piatok od 17.30 hod.
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ale do nás samých, a čím väčší je náš smútok a beznádej,
tým väčší je aj náš pocit viny.
Pretože ten, kto si vôbec nedôveruje a odovzdáva sa
do Božích rúk, ani trochu sa nečuduje, ak sa dopustí nejakej
chyby, netrápi ho ani nepokoj, ani zármutok. Jasne totiž vidí,
že to spôsobila jeho slabosť, že sa málo staral o to, aby
získal dôveru v Boha. A vlastný pád ho naopak učí ešte
väčšmi nedôverovať svojim silám, ešte väčšmi hľadať
pomoc u toho, ktorý jediný má moc: nadovšetko nenávidí
svoj hriech; odsudzuje vášeň či neresť, ktoré ho spôsobili;
pociťuje živú bolesť, že urazil svojho Boha, ale jeho bolesť,
stále pokojná, mu nebráni vrátiť sa k predošlým činnostiam,
vydržať zvyčajné skúšky a prenasledovať až do smrti
svojich najukrutnejších nepriateľov...
Jednou z rozšírených ilúzií je pripisovať strach a
nepokoj po hriechu svojmu zmyslu pre čnosť: lebo hoci je
nepokoj, ktorý sa nás po hriechu zmocňuje, vždy
sprevádzaný istou bolesťou, predsa len vyrastá z pýchy, zo
skrytej domýšľavosti, spôsobenej príliš veľkou dôverou vo
vlastné sily. Každý, kto sa považuje za čnostného a pohŕda
pokušeniami, dožíva sa sklamania, keď na svojich
pokleskoch spozná, že je krehký a hriešny ako ostatní.
Čuduje sa tomu ako niečomu neskutočnému a zbavený
slabej opory, na ktorú sa spoliehal, podvolí sa smútku a
zúfalstvu. To sa nemôže prihodiť pokorným, ktorí sa nikdy
nepreceňujú a opierajú sa iba o samého Boha; nikdy nie sú
svojimi pokleskami ani prekvapení, ani zmätení, pretože
svetlo pravdy, ktoré ich osvecuje, im umožňuje vidieť, že je
to prirodzený výsledok ich slabosti a nestálosti“ (Duchovný
zápas, kap. 4. a 5.).

Slovo na dnes
Trpezlivosť voči našim vlastným chybám
a nedokonalostiam
Ak už človek má v duchovnom živote kus cesty za
sebou, úprimne si želá milovať Pána z celého srdca a naučil
sa dôverovať mu a odovzdávať sa uprostred ťažkosti do
jeho rúk, ešte stále existuje istá okolnosť, v ktorej by často
mohol stratiť pokoj a mier duše a ktorú diabol často využíva,
aby nás zbavil odvahy a elánu. Je to predstava vlastnej
úbohosti, uvedomenie si vlastných chýb a pádov, ktoré ho
stíhajú v tej či onej oblasti, a to napriek všetkej dobrej vôli
napraviť sa.
I tu je však dôležité uvedomiť si, že smútok, skleslosť a
malomyseľnosť, nepokoj v duši, ktoré jasne pociťujeme po
každej chybe, nie sú správne. Naopak, musíme urobiť
všetko, aby sme zotrvali v pokoji.
V našich každodenných útrapách a pádoch nás musí
viesť prvoradá zásada: netreba vyvíjať nadľudské úsilie na
totálne odstránenie nedokonalostí a hriechov (Čo je tak či
tak mimo našich možností!), ale skôr čo najrýchlejšie znovu
nadobudnúť pokoj, o ktorý sme sa pripravili svojimi chybami
či trápením z nedokonalosti, a vyhýbať sa smútku a
skleslosti.
To nie je ľahostajnosť, ani zmierenie sa s
priemernosťou, ale naopak, prostriedok, vďaka ktorému
môžeme rýchlejšie smerovať k seba posväcovaniu. Môžeme
si to podoprieť viacerými dôvodmi.
Prvým je zásada, ktorú sme si už viackrát zdôrazňovali:
Boh koná, ak je v duši pokoj. Vlastnými silami sa nám
nepodarí oslobodiť sa od hriechu, poradí si s ním jedine
Božia milosť. Účinnejšie ako zmietať sa vo vnútorných
nepokojoch je znovu získať pokoj, aby sme Bohu umožnili
konať.
Druhým dôvodom je, že toto robí Pánovi viac radosti.
Čo Boha viac uspokojí: ak po páde zmalomyseľnieme a
trápime sa alebo ak si povieme: „Pane, odpusť mi, zase som
zhrešil. Vidíš, čoho som schopný! Ale s dôverou sa
zverujem tvojmu milosrdenstvu a odpusteniu. Ďakujem ti, že
si nedopustil, aby som zhrešil ešte ťažšie. Odovzdávam sa ti
s dôverou, lebo viem, že jedného dňa ma úplne uzdravíš.
Zatiaľ nech ma vedomie vlastnej úbohosti privedie k väčšej
pokore, k väčšej prívetivosti voči druhým, k hlbšiemu
uvedomeniu si, že nič nemôžem vlastnými silami, ale všetko
musím čakať výlučne od tvojej lásky a od tvojho
milosrdenstva“? Odpoveď je jasná.
Tretím dôvodom je, že rozorvanosť, smútok,
malomyseľnosť, ktoré prichádzajú po neúspechoch a
chybách, sú málokedy jednoznačné, zriedkavo ide o číru
bolesť, že sme urazili Boha. Je to zmes bolesti a pýchy. Náš
smútok a skleslosť nepramení ani tak z toho, že sme urazili
Boha, ako zo sklamania, že ideálny obraz, ktorý sme o sebe
mali, sa odrazu roztrieštil. Naša bolesť je často bolesťou
urazenej pýchy! Práve táto prehnaná bolesť je znakom, že
sme sa spoliehali len na seba, na vlastné sily, a nie na
Boha. Vypočujme si Lorenza Scupoliho, ktorého sme už prv
citovali: „Domýšľavý človek si je istý, že už získal nedôveru k
sebe samému a dôveru v Boha (lebo to sú základy
duchovného života, o ktoré sa máme usilovať). Je to však
omyl, ktorý najlepšie spoznáme vtedy, keď padneme.
Pretože ak upadneme do zmätku, ak sa nás zmocní
zármutok, ak stratíme všetku nádej, že by sme pokročili v
čnosti, znamená to, že sme všetku dôveru nevložili do Boha,

Jacques Philippe „Hľadaj pokoj a zotrvaj v ňom“

Aj vy budete svedčiť,
lebo ste so mnou od začiatku
(Jn 15, 26 - 16, 4a)
Odteraz Kristovi učeníci nikdy nebudú sami. V čase
odsúdenia, prenasledovania, spochybňovania viery. Duch,
ktorého zošle Otec, daruje im nové poznanie a odhalí
doposiaľ nepoznané aspekty a dimenzie pravdy. Ich
poznanie Krista a jeho diela skrze vieru bude v nich stále
narastať.
Pred príchodom Ducha - Parakléta učeníci nie sú ešte
schopní takej viery, akú od nich vyžaduje Ježiš. Zaoberajú
sa sami sebou a svojím ľudským osudom. Smútok je naozaj
pre Krista znamením ich nedostatočnej viery a
nedostatočného pochopenia. Pre nich je zatiaľ podstatné len
jediné, kam odchádza ich Majster a prečo. Jeho odpoveď je
jednoduchá: Osoží vám, keď odídem, hoci tomu
nerozumiete.
Nie je ľahké vydávať svedectvo o Kristovi. Kristus od
svojich učeníkov vyžaduje nekompromisný postoj vo viere.
Majú si byť vedomí toho, že dali prednosť Kristovi pred
týmto svetom, a tým si zvolili aj jeho kríž, na ktorom určíte
zomrú.
Učeníci potrebujú vstúpiť do Kristovej lásky, viery a
dôvery. Vychádzajú z miesta, kde už navždy stojí ich
Majster. Láska a poznanie, ktoré z toho budú čerpať, budú
jeho darom skrze Ducha Svätého.

Naše svedectvo má byť odpoveďou na Kristov
kríž. Vedomím, že už nikdy nebudeme sami.
Ľuboš Onderčin „V hlbinách slova“
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môže bývať i v tele zvierat alebo vtákov. Podľa
kresťanského zjavenia každý človek má svoje telo i svoju
dušu. Človek je spojenie oboch. Odtiaľ posvätnosť tela a
úcta k nemu. A odtiaľ nádej: „Verím vo vzkriesenie tela.“
Mám v úcte svoje telo i telo iných? Len vtedy mám v
úcte človeka. Veď len o celom človekovi, s telom i
dušou, platí:
„Ste chrámom Ducha Svätého!“

Čas žitia
Osol, vážka a
korytnačka sa zápalisto
rozprávali o živote.
„Hej“. povedala vážka,
„keby som tak mala viac
času, všetko by bolo
jednoduchšie. Viete si
predstaviť, čo to je,
stihnúť všetko za dvadsaťštyri hodín? Narodiť sa, vyrásť,
žiť, trpieť, byť šťastná, zostarnúť a zomrieť? A to všetko
za dvadsaťštyri hodín?“
„Čo by som ja dal zato,“ povedal osol, „keby som
mohol žiť iba dvadsaťštyri hodín. V krátkom čase
vychutnať všetko, čo existuje. To by bolo prekrásne! Žiť
krátko, ale správne!“
„Ja vám nerozumiem“, nadhodila korytnačka. „Ja
mám teraz už tristo rokov. Keby som vám chcela
porozprávať, čo všetko som prežila, nemala by som veru
dosť času. Je toho jednoducho priveľa. Už pred dvesto
rokmi som si priala, aby sa môj život skončil. Obdivujem
ťa - povedala oslovi a potom sa obrátila k podenke - teba
ľutujem.“
„Keď to všetko počúvam“, povedal osol, „ja by
som bol rád, keby som sa dožil tristo rokov. Mať dosť
času, aby som mohol vychutnať život! Žiť dlho a
intenzívne!“
Potom všetci traja zosmutneli a zmĺkli, lebo každý
meral svoj život podľa vlastných hodiniek a túžil si ho
predlžiť, skrátiť alebo aj oboje. Nešťastní sa vybrali k
pavúkovi, lebo ten bol známy svojou múdrosťou. Žiadali
ho o radu.
„Korytnačka“, povedal pavúk. „prestaň nariekať,
lebo nikto nemá toľko skúseností ako ty!“ Podenke
povedal: „Mucha, prestaň nariekať, lebo nikto nemá
toľko radostí ako ty!“ Tu sa ozval osol a spýtal sa, čo by
poradil jemu. „Tebe neradím nič“, odpovedal pavúk,
„lebo ty si chcel oboje. Ty si a ostaneš osol!“

Vyvolil si z nich dvanástich
Ježiš si vybral za apoštolov jednoduchých ľudí. Potom
si ich vychoval. Keď Duch chce, vie pretvoriť človeka a
vychovať z neho svätca.
Ježiš od svojich spolupracovníkov nežiada ani vysokú
vzdelanosť, ani vysoké postavenie. Žiada obetavosť,
odriekanie, bez ktorých nemožno na zemi urobiť nič
veľké. Apoštoli neboli nijakí výnimoční ľudia. Môžeme
u nich zistiť svoje vlastné nedostatky. A predsa sa stali
svätými. Tomu, kto si predstavuje svätcov ako
obdivuhodne chránených pred pokušeniami, ktoré patria
k životu človeka, dávajú odpoveď mnohé stránky
evanjelia. Apoštoli mali vieru. Viera sa však rodí a môže
odumrieť. Je to dar, ktorý sa v každej chvíli získava za
cenu boja. „Ale niektorí z vás neveria,“ povie Ježiš
apoštolom (Jn 6, 64). Peter priamo vo chvíli, keď ho
podporovala Ježišova ruka na rozbúrenom mori, cítil,
ako ochabuje jeho viera a dôvera. A jedného dňa Majstra
zaprie. Iní sa budú hádať, kto z nich je prvý. Apoštoli
boli skutočne ľuďmi ako my všetci. Ale boli to muži
otvoreného srdca. Dali sa viesť, pretože si zamilovali
Pána. A on sa o nich staral.
Čím sa potom apoštoli stali vo svojej oddanosti
Ježišovi! Stali sa navždy stĺpmi Kristovej Cirkvi. Cirkev
spočíva na základe apoštolov (Ef 2, 20). Ako je jedna,
svätá a katolícka, tak je aj apoštolská. To je čosi ojedinelé
v dejinách.
Grécki filozofi a starí proroci Izraela až po Jána
Krstiteľa mali učeníkov, ktorí uzákonili ich náuku, no
neboli poverencami svojich učiteľov a nedostali ich
autoritu. Cirkev sa však ešte len rodila, a už mala vodcov.
Neskoršie uvidíme, že Ježiš zriadi i druhoradý apoštolský
zbor - sedemdesiatdva budúcich vodcov. No v dvanástich
získal trvalý základ stavby. Na zaistenie jej jednoty,
pevnosti a trvania ustanovil svorník -Petra, skalu,
jediného vodcu a pastiera. Hierarchický ráz, ktorý sa
dodnes zachoval v Cirkvi, prejavuje sa historicky už v
evanjeliu a z neho vyrastá. Zbytočne o tom diskutovať.
Peter je skala, na ktorej Kristus stavia svoju Cirkev. Peter
dostane kľúče, dostane moc zväzovať a rozväzovať.
Ježišovi poslucháči dobre rozumeli týmto obrazným
slovám. „Kto vás počúva, mňa počúva“ povedal Ježiš
inokedy apoštolom. A Petrovi po vzkriesení dal to, čo mu
sľúbil: „Pas moje ovce, pas moje baránky!“ Pápež a zbor
biskupov sveta majú korene v evanjeliu.

Magdaléne Richterová „Mozaika radosti II.“

Rok nad evanjeliom
Celý človek
Ježiš uzdravoval i z telesných chorôb. Tým dal najavo, že
človeka treba brať ako celok. Človek nie je celým
človekom bez svojho tela, ako ním nie je bez svojej duše.
Jedno i druhé patrí k podstate človeka, i keď telo má
slúžiť duchu. Ale ani telo nemožno zanedbávať. Tí, ktorí
chceli byť príliš duchovní, boli často menej verní
evanjeliu, a teda menej pravoverní. Ocitali sa niekedy na
samom okraji východných púští a ich viery v
prevteľovanie duší, podľa ktorej na tele nezáleží, takže
duša môže prejsť i stovkou bezvýznamných tiel, dokonca

Ján Chryzostom kardinál Korec
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