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Február 2018
Pieseň:
Posolstvo sv. otca Františka na Veľký pôst nám hovorí:
Dante Alighieri vo svojom opise pekla predstavuje diabla, ako sedí na tróne z ľadu; prebýva
totiž v ľadovom chlade vyhasnutej lásky. Položme si teda otázku: ako v nás chladne láska?
Aké signály nám naznačujú, že láske v nás hrozí vychladnutie?

Evanjelista Matúš (25;31-46 ) píše nasledovné slová: text Evanjelia
Tak čo nám Ježiš svojím podobenstvom o poslednom súde chce povedať? Skúsme sa
zamyslieť.
Ako vieme, v Palestíne vždy, keď slnko zapadne, začne byť veľmi zima. Z toho
dôvodu zvykli pastieri, ktorí pásli aj ovce aj kozy, na noc svoje stáda deliť. Kozy, ktoré
sú pred zimou odolnejšie nechali vonku a ovciam, ktoré zimu a nepriaznivé počasie znášajú
ťažšie, hľadali nejakú skrýšu, napríklad dieru v skale. Ježiš tento príklad zo života pastierov
využíva na to, aby nás učil o tom, čo je v živote skutočne dôležité. Čo nám zostane, keď
všetko ostatné z nášho života odíde? Iba jedno: naša láska, ktorú sme prejavili voči iným.
Kto to boli tí „iní“, ktorí v Ježišovej dobe potrebovali pomoc, bolo každému dobre známe:
boli to hladní, smädní, pocestní, nahí, chorí, väzni (por. Iz 58, 6-7). Ježiš sa s týmito ľuďmi
stotožňuje a hovorí, že čokoľvek niekto urobí pre jedného z týchto núdznych, urobil to vlastne
jemu samému.
Dnešné evanjelium nám hovorí, že dve prikázania lásky sú v skutočnosti prikázaním
jedným, lebo to, čo robíme ľuďom, robíme vlastne Bohu. Ten kto miluje ľudí, miluje aj Boha
a Boha nemôže milovať ten, kto nemiluje ľudí. Náboženstvo, ktoré nevedie ľudí k láske
k blížnym je náboženstvom falošným a takéto náboženstvo nemá nič spoločné s
kresťanstvom. Naša láska k blížnym je mierou našej lásky k Bohu. Ten, kto sa nie je ochotný
zapojiť do budovania lepšieho sveta, kto sa nesnaží odstraňovať to, čo ľudí zraňuje, kto
nespolupracuje na rozvoji Božieho kráľovstva, ten nemá právo nazývať sa kresťanom.
Čo by sme ale potom mohli povedať o ľuďoch, ktorí nikdy nepočuli nič o Kristovi
a predsa milujú svojich blížnych a svojou prácou napĺňajú Boží plán? Všetci títo ľudia sú
skutočnými kresťanmi, aj keď o tom nevedia.
Druhá časť evanjelia nás učí tomu istému, čo prvá, lenže tentoraz v negatívnej podobe.
Ježišove slová nie sú ale popisom toho, čo sa stane na konci vekov. Ježiš nás nimi jednoducho
učí tomu, čo presne by sme mali dnes robiť, ak nechceme svoj život premárniť.
Bude teda Boh na konci vekov súdiť a trestať zlých? Odpovedzme si príkladom. Rodičia
zistia, že ich dvanásťročný syn fajčí. Napomenú ho, avšak on na to nedbá. Keď má
dvadsaťpäť rokov náhle ochorie a ide k lekárovi. Lekár pokrúti hlavou a hovorí mu:
„Fajčenie vám zničilo pľúca!“ Čím je tento lekárov výrok: odsúdením alebo trestom? Ani
jedným ani druhým. Lekár jednoducho konštatuje skutočnosť. Svojím výrokom iba popisuje
to, čo sa už stalo.
Podobne treba chápať aj dnešné podobenstvo o súde. Jeho zmyslom nie je popísať
drámu na konci vekov, ktorá by v nás vyvolala strach z Boha. Sudcom každého z nás nie je
Boh, ale naše skutky. Podobenstvo o súde je skôr lekciou pre nás živých. Je lekciou o tom, čo
by sme mali robiť, aby sme si svoj život nezruinovali. Pán nám veľmi presne hovorí, čo je
dobré a čo zlé, čo je správne a čo pomýlené, aby sme to prvé robili a tomu druhému sa
vyhýbali.
Aké je z toho teda poučenie? Nemali by sme sa pýtať, kto z nás bude kozlom a kto
ovcou na konci časov. Mali by sme skorej pýtať, kto z nás je kozlom a kto ovcou dnes.
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Myslím, že každý z nás je aj jedno, aj druhé. Sme ovcami, keď svojich blížnych milujeme
a keď im robíme dobre. Kozlami sme zasa vtedy, keď sa správame sebecky. A čo sa stane na
konci? Uvidíme. Naším šťastím – paradoxne – je to, že náš Boh je spravodlivý. Nie iba v tom
zmysle, že odmieňa a trestá nezaujato, ale hlavne v tom, že on môže kedykoľvek ospravedlniť
aj tých, ktorí to zbabrali. A tak nám ostáva dúfať, že náš Pán a Kráľ, si nakoniec nájde spôsob,
ako z nás všetkých, urobiť ovečky.
Pri úvahe som použila aj text od biblistu P. Fernanda Armelliniho.

A preto, Pane, ťa prosím:
Ak sa cítim silným pripomeň mi padnúť na kolená;
Ak sa cítim, že mám pravdu, pripomeň mi, koľko právd som znevažoval;
Ak hovorím príliš veľa, pripomeň mi, že moje hovorenie má byť iba áno, áno, a nie,
nie;
Ak cítim, že som sa niekam dostal, pripomeň mi, že musím ísť ďalej;
Ak cítim, že všetko je OK, pripomeň mi, že ma čakáš, aby si mi odpustil;
Ak začnem kritizovať, pripomeň mi trpezlivosť, ktorú máš ty so mnou;
Ak sa cítim sám, pripomeň mi, koľkokrát zabudnem ja na teba;
Ak závidím, pripomeň mi talenty prijaté od teba;
Ak som žiarlivý, pripomeň mi, že iba ty si útecha;
Ak od teba žiadam príliš mnoho, pripomeň mi, že jedine ty vieš, čo skutočne je pre
mňa najlepšie;
Ak si robím ilúzie, pripomeň mi tvoje prisľúbenia;
Ak mi chýba viera v teba, pripomeň mi, že ty ideš stále vedľa mňa;
Ak sa cítim hriešny, pripomeň mi, že konáš veľkú slávnosť pre každého navráteného
hriešnika;
Ak sa bojím odsúdenia od iných, pripomeň mi, že ma chceš slobodného;
Ak sa cítim na dne, urob, aby som myslel na to, ako si sa ty cítil na kríži;
Ak sa cítim dôležitý, pripomeň mi tvoju záľubu v malých a pokorných;
Ak sa cítim unavený, pripomeň mi bolesť toho, kto už viac nemôže nič očakávať;
Ak sa kolíše moja viera, pripomeň mi, aby som sa modlil;
Ak svet odo mňa žiada klaňať sa idolom, pripomeň mi, že jedine ty si môj Pán;
Ak si chcem zachrániť život, pripomeň mi tvoju obetu na kríži pre mňa.

Volajme spoločne:
Príď, Duchu Svätý, naplň srdcia svojich veriacich a zapáľ v nás oheň svojej lásky.
Sme hľadajúci - hľadáme zmysel, daj, nech za toľkými správami, vyhláseniami a frázami
nájdeme tvoje svetlo - pravdu
Príď, Duchu Svätý, naplň srdcia svojich veriacich a zapáľ v nás oheň svojej lásky.
Sme dúfajúci - dúfame, že uvidíme tvoje znamenie. Daj, nech medzi toľkými pestrými
obrazmi každého dňa, televíziou, internetom a reklamnými plagátmi vnímame tvoju
prítomnosť.
Príď, Duchu Svätý, naplň srdcia svojich veriacich a zapáľ v nás oheň svojej lásky.
Sme chtiví vedomostí - chceme sa dozvedieť o tebe čo najviac. Daj, nech pochopíme, že si
tajomstvo, a že ťa máme hľadať celý život.
Príď, Duchu Svätý, naplň srdcia svojich veriacich a zapáľ v nás oheň svojej lásky.
Sme túžiaci - túžiaci po láske, dobre a kráse. Daj nech spoznáme pravé hodnoty života a sveta
a nech sme im verní.
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Príď, Duchu Svätý, naplň srdcia svojich veriacich a zapáľ v nás oheň svojej lásky.
M. Zošli svojho Ducha a všetko bude stvorené.
V. A obnovíš tvárnosť zeme.
M. Modlime sa.
V. Večný Bože, ty osvecuješ srdcia veriacich svetlom Ducha Svätého; daj, prosíme, aby sme
v tomto Duchu poznávali, čo je správne, a vždy sa radovali z jeho útechy a posily. Skrze
Krista, nášho Pána. Amen.
Prežívame obdobie pôstu. Je to čas na zamyslenie, vnútorné obrátenie, čas vnútornej premeny
z lásky a vďačnosti za dar vykúpenia skrze nášho Pána Ježiša Krista.
Božie Slovo je nám zrkadlom, v ktorom môžeme objaviť svoju pravú tvár. Pravidelné čítanie,
počúvanie, zamyslenie sa, premýšľanie a následné uskutočňovanie „Živého Slova“ nás bude
vnútorne formovať.
M. Duchu Svätý!
V. Prebuď svoju Cirkev a začni odo mňa! Oživ naše spoločenstvo a začni odo mňa! Daj, aby
sa pokoj a poznanie Boha rozšírili po celom svete a začni odo mňa! Prines svoju lásku a
pravdu ku všetkým ľuďom a začni odo mňa!
(Z modlitieb spoločenstva MzDSv - Misijné modlitby k Duchu Svätému str.12 )
Snažím sa, ale zdá sa, že sa to neoplatí – Strácam chuť. Pane, chcel by som vytrvať, keď
nevidím výsledok.
M. Duchu Svätý!
V. Prebuď svoju Cirkev a začni odo mňa! Oživ naše spoločenstvo a začni odo mňa! Daj, aby
sa pokoj a poznanie Boha rozšírili po celom svete a začni odo mňa! Prines svoju lásku a
pravdu ku všetkým ľuďom a začni odo mňa!
(Z modlitieb spoločenstva MzDSv - Misijné modlitby k Duchu Svätému str.12 )
Pomôžem niekomu a čakám odplatu, Alebo aspoň vďaku Pane, chcel by som niekedy iným
pomáhať bez postrannej myšlienky na odmenu.
M. Duchu Svätý!
V. Prebuď svoju Cirkev a začni odo mňa! Oživ naše spoločenstvo a začni odo mňa! Daj, aby
sa pokoj a poznanie Boha rozšírili po celom svete a začni odo mňa! Prines svoju lásku a
pravdu ku všetkým ľuďom a začni odo mňa!
(Z modlitieb spoločenstva MzDSv - Misijné modlitby k Duchu Svätému str.12 )
Pieseň JKS 133
Bože, daj nech žijeme daj, aby sme nezmeraveli daj, aby sme nezatvrdli ako ľad alebo ako
kameň. Bože, zobuď nás zo spánku, vdýchni do nás život, dobrý život, stále nový život.
Vdýchni do nás Ježišovho Ducha. Daj, aby sme vstali, vstali z mŕtvych, daj, aby sme už teraz
zmŕtvychvstalí: z klamstva, z hádok, z neprávosti, z nepokoja, z nelásky, z nevšímavosti k
svojim bratom a sestrám. Daj, aby sme sa spoločne zasadzovali za život, aby sme povstali k
životu. Bože, daj, aby z nás už nevychádzal zápach smrti, zápach mŕtvoly. Daj, aby z nás
vychádzala vôňa pravého života. Daj, aby sa stal život v nás viditeľný. Daj, aby sa skutočný
Ježišov život rozšíril na nás všetkých ako jar Tvojej lásky. Amen.!
Wilhelm Wilms.
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M. Duchu Svätý, ty tvorivá činnosť Božia
V. vyruš ma z môjho lenivého kľudu, vytrhni ma z mojej ťažkopádnosti, preskúmaj moje
kresťanstvo!
M. Duchu Svätý, ty tvorivá činnosť Božia
V. zasiahni ma svojim volaním, rozohni ma svojou žiarou, veď ma tam, kam nechcem, zobuď
ma – duchovne mŕtveho, miluj ma svojou Božskou láskou!
(Z Misijných modlitieb k Duchu Svätému „Zasiahni do môjho života“ str. 13 )

Modlitba zasvätenia sa Duchu Svätému:
M.: Bože Duchu Svätý, večná láska Otca a Syna, klaniame sa ti a oslavujeme ťa pre tvoje
stvorenia a lásku, ktorú si vylial do našich sŕdc.
V.: Odovzdávame sa tvojmu vedeniu. Zapáľ naše srdcia ohňom svojej lásky, aby sme pocítili
že žiješ v nás. Urob nás otvorenými pre tvoje vedenie. Buď živou silou nášho misionárskeho
svedectva a našej pevnej nádeje na Nové nebesia a Novú zem. Daj aby sme boli tvojimi
nástrojmi pre spásu mnohých. Prijmi našu prácu, naše radosti a trápenia. Modli sa v nás, miluj
v nás. Urob nás živým, svätým obetným darom, v ktorom máš zaľúbenie a zjednoť nás raz s
tebou vo večnosti. Amen.
(Z Misijných modlitieb k Duchu Svätému str. 31 )
Na záver ešte slová sv. Otca Františka z posolstva na Veľký pôst hovorí:
Pozývam predovšetkým všetkých členov Cirkvi, aby sa horlivo vydali na cestu Pôstnym
obdobím za pomoci dávania almužny, pôstu a modlitby. Ak sa nám niekedy zdá, že v
mnohých srdciach láska chladne, nikdy tomu tak nie je v Božom Srdci! On nám daruje vždy
novú možnosť, aby sme znovu začali milovať.
Na úmysly svätého Otca a za sv. Otca: Otče náš....
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