Tretie prípravné stretnutie kurzu

-01 Tajomstvo

Cirkvi
Tento kurz je postavený na publikácii:
Perini, Piergiorgio, Systém farních evangelizačních buněk: základní manuál, Dolany u Olomouce 2014.

PRIPOMENUTIE…
PRINCÍP: Boh už urobil pre naše zbožštenie všetko, daroval
všetko, niet už nič, čo by ešte urobiť mohol a už
neurobil, alebo by darovať mohol a už nedaroval.
1. Zákon podobnosti: „Ak chceš byť ako Boh, musíš byť ako
Boh!“
2. Zákon identity: „Byť ako Boh sa dá len byť, žiť Boží život
sa dá len žiť – 24 hodín denne, 7 dní v týždni!“
3. Zákon Ducha Svätého: „Zbožštenie sa deje jednotou s
Bohom. Podobnosť s Bohom je bránou k jednote s
Bohom v Dare Ducha Svätého.“
4. Zákon výlučnosti: „Naraz môžeš mať len jednu identitu a
žiť len jeden život.“
5. Zákon smrti a znovuzrodenia: „Ak chceš prijať novú
identitu syna (dcéry) Boha, musíš zomrieť tej doterajšej.
Ak chceš žiť nový Boží život, musíš zomrieť tomu životu,
ktorý si žil doteraz.“
6. Zákon Cirkvi: „Všetko toto sa deje v Cirkvi, ktorá je Božím
nástrojom nášho zbožštenia sa.“

NECH SA PÁČI,…
… priestor pre Vaše
otázky, poznámky,
postrehy,
pripomienky!

Jedinečná Cirkev
Keď Ježiš Kristus v máji roku
33 po Kr. opúšťal náš svet,
nezanechal po sebe ani knihu Nového Zákona,
ani nejaké vybudované pastoračné centrum,
akadémiu, či niečo podobné podobné,
ani charitu, či sociálne centrum.

Zanechal po sebe Cirkev.
Nič iné, len Cirkev.

Jedinečná Cirkev
„„Svet bol stvorený kvôli Cirkvi,“ (Hermasov
pastier, 2. st. po Kr.) hovorili kresťania prvých čias.
Boh stvoril svet kvôli účasti na svojom božskom
živote. Táto účasť či spoločenstvo sa uskutočňuje
„zhromažďovaním“ ľudí v Kristovi a toto
„zhromažďovanie“ je Cirkev. Cirkev je cieľom
všetkých vecí. (porov. sv. Epifánius zo Salaminy, 4.
st. po Kr,) Aj bolestné udalosti, ako pád anjelov a
hriech človeka, dopustil Boh iba ako príležitosť a
prostriedok, aby rozvinul celú silu svojho ramena a
plnú mieru lásky, ktorú chcel dať svetu: „Ako totiž
jeho [Božia] vôľa je dielom a toto [dielo] sa volá
svet, tak aj jeho zámer je spása ľudí a tento
[zámer] bol nazvaný Cirkev.“ (sv. Klement
Alexandrijský, 2. st. po Kr.)“
(KKC 760)

Jedinečná Cirkev
„Mimo

Cirkvi nieto
spásy… tvrdenie, ktoré často
opakovali cirkevní Otcovia“
(KKC 846)

OTÁZKA NA VÁS…

PREČO
Cirkev?
Čo je na nej tak dôležité?
Prečo mimo Cirkvi nieto
spásy?

Pokračujúce vtelenie
Prvý Boží megaškandál…
Človek dokáže prijať predstavu Boha, ktorý je neviditeľný
tam kdesi „hore“ na Nebi.
Možno by dokázal prijať aj predstavu Boha, ktorý by sa
zjavil ako v nejakej ozrutnej, vznešenej, velebnej, oslnivej
podobe plnej nadzemskej nádhery a moci a svetla a
blahosklonne sa hlasom duniacim ako more a symfónia
prihovoril ľuďom.

ALE BOH KTORÝ SA STAL ČLOVEKOM? Tesár
odvedľa, ktorý v noci spí, cez deň vyrába za pár
denárov stoly a pluhy, jedáva šošovicu, chodí na
záchod, potom putuje po krajine s partou
nevzdelaných fanúšikov, aby nakoniec zomrel
potupne ako zločinec a otrok na kríži… – a toto
má byť Pán Boh, ten JHWH CEBAOTH, Pán
zástupov, Stvoriteľ a Pán celého sveta?

„Židia mu odpovedali:
‚Nekameňujeme ťa za dobrý
skutok, ale za rúhanie, preto,
že hoci si človek, robíš sa
Bohom.‘“
(Jn 10,33 SSV)
„My však ohlasujeme
ukrižovaného Krista, pre
Židov pohoršenie, pre
pohanov bláznovstvo, ale
pre povolaných, tak Židov
ako Grékov, Krista - Božiu
moc a Božiu múdrosť.“
(1 Kor 1,23-24 SSV)

Pokračujúce vtelenie
Druhý Boží megaškandál…
Potom ale Ježiš „pekne a slušne“ odišiel do Neba, tam kam
patrí, kde je neviditeľný, ako sa na Boha patrí – a my,
kresťania, sme to pohoršenie vtelenia vcelku prehltli a
zmierili sa s ním… Lenže ono neskončilo – pokračuje. A toto
pokračovanie je pre väčšinu kresťanov stále nestráviteľným
pohoršením: úplne pre všetkých protestantov, do veľkej
miery pre pravoslávnych a v praxi dokonca aj pre väčšinu
tých, ktorí sa hlásia ku Katolíckej Cirkvi…:

CIRKEV A KO VTELENÝ KRISTUS NA ZEMI?
Cirkev, tvorená obyčajnými hriešnymi ľuďmi?
Cirkev, tá viditeľná, s pápežom ako Pastierom
na mieste Krista (porov. Mt 16,9; Jn 21,15-17), s
biskupmi, zhmotnená v tunajšej farnosti s jej
nič moc farárom…? Toto má byť Kristus?
Skutočný živý Kristus? Niečo, bez čoho nie je
možná spása ani zbožštenie sa? Nebláznite!

„Všetko mu [Otec Kristovi]
položil pod nohy a jeho
ustanovil nad všetkým za
hlavu Cirkvi, ktorá je jeho
telom, plnosťou toho, ktorý
napĺňa všetko vo všetkom.“
(Ef 1,22-2:1 SSV)
„Padol na zem a počul hlas,
ktorý mu hovoril: "Šavol,
Šavol, prečo ma
prenasleduješ?" On povedal:
"Kto si, Pane?" A ten: "Ja
som Ježiš, ktorého ty
prenasleduješ.““
(Sk 9,4-5 SSV)
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NECH SA PÁČI,…
… priestor pre Vaše
otázky, poznámky,
postrehy,
pripomienky!

Miesto zbožštenia sa
Zbožštenie sa uskutočňuje zjednotením sa s Kristom.
Kristus je telesne ako Boh i človek vo všetkej plnosti
prítomný v Cirkvi.
Cirkev je teda miestom zjednotenia sa s Kristom – a
teda s Bohom, ktorým Kristus je a ktorý sa v Kristovi s
nami už zjednotil.

Cirkev je teda miestom zbožštenia
človeka, mimo nej zbožštenie neexistuje,
lebo neexistuje jednota s Bohom v
Kristovi:
„[Boh si] predsavzal uskutočniť v plnosti času:
zjednotiť v Kristovi ako v hlave všetko, čo je na nebi aj
čo je na zemi. … Všetko mu položil pod nohy a jeho
ustanovil nad všetkým za hlavu Cirkvi, ktorá je jeho
telom, plnosťou toho, ktorý napĺňa všetko vo všetkom.“
(Ef 1,9-10.23 SSV)

„Kristus [je] hlavou Cirkvi, on,
Spasiteľ tela. … Kristus miluje
Cirkev a seba samého vydal
za ňu, aby ju posvätil
očistným kúpeľom vody a
slovom, aby si sám pripravil
Cirkev slávnu, na ktorej niet
škvrny ani vrásky, ani ničoho
podobného, ale aby bola
svätá a nepoškvrnená.“
(Ef 5,23-27 SSV)
„‚Poď, ukážem ti nevestu,
Baránkovu manželku!‘ A …
ukázal mi sväté mesto
Jeruzalem, ako zostupuje z
neba od Boha ožiarené
Božou slávou.“

(Zjv 21,9-11 SSV)

Nástroj zbožštenia sa
V Cirkvi sa nachádzajú mocné
nástroje nášho zbožštenia skrze
jednotu s Kristom a tými sú
sviatosti, jadro liturgie, ako svedčí
už Písmo Sväté:
„Veď my všetci, či Židia alebo Gréci, či otroci alebo
slobodní, boli sme v jednom Duchu pokrstení v jedno
telo [Kristovo, čiže Cirkev]. A všetci sme boli napojení
jedným Duchom.“
(1 Kor 12,13 SSV)
„Keďže je jeden chlieb [Eucharistie], my mnohí sme
jedno telo [Kristovo, čiže Cirkev], lebo všetci máme
podiel na jednom chlebe.“

(1 Kor 10,17 SSV)

„„V liturgii, zvlášť vo svätej
eucharistickej obete, sa totiž
„uskutočňuje dielo nášho
vykúpenia“. … deň po deň
buduje z tých, čo sú v Cirkvi,
svätý chrám Pánov, príbytok
Boží v Duchu Svätom.“

(II. vatikánsky koncil,
Sacrosanctum concilium)
„Ovocie sviatostného života
spočíva v tom, že Duch
adoptívneho synovstva
zbožšťuje veriacich, lebo ich
životne spája s
jednorodeným Synom,
Spasiteľom.“
(KKC 1129)

Nástroj zbožštenia sa
V Cirkvi sa nachádzajú mocné
nástroje nášho zbožštenia skrze
jednotu s Kristom a tými sú
Všetko,
„čo
bolo
sviatosti, jadro liturgie, ako svedčí
viditeľné
už Písmo
Sväté: na Kristovi,

teraz prešlo do
sviatostí Cirkvi.“

„Veď my všetci, či Židia alebo Gréci, či otroci alebo
slobodní, boli sme v jednom Duchu pokrstení v jedno
telo [Kristovo, čiže Cirkev]. A všetci sme boli napojení
jedným Duchom.“
(sv. Lev Veľký, pápež, 5. st.)
(1 Kor 12,13 SSV)
„Keďže je jeden chlieb [Eucharistie], my mnohí sme
jedno telo [Kristovo, čiže Cirkev], lebo všetci máme
podiel na jednom chlebe.“

(1 Kor 10,17 SSV)

„„V liturgii, zvlášť vo svätej
eucharistickej obete, sa totiž
„uskutočňuje dielo nášho
vykúpenia“. … deň po deň
buduje z tých, čo sú v Cirkvi,
svätý chrám Pánov, príbytok
Boží v Duchu Svätom.“

(II. vatikánsky koncil,
Sacrosanctum concilium)
„Ovocie sviatostného života
spočíva v tom, že Duch
adoptívneho synovstva
zbožšťuje veriacich, lebo ich
životne spája s
jednorodeným Synom,
Spasiteľom.“
(KKC 1129)

„Stĺp a opora Pravdy“
Predpokladom tejto jednoty a
podobnosť s Bohom – a to
vyžaduje pravdivé poznanie Boha,
ktoré Boh odhaľuje v Kristovi, čiže
v Cirkvi:
„…aby si vedel, ako si máš počínať v Božom dome,
ktorým je Cirkev živého Boha, stĺp a opora pravdy.“
(1 Tim 3,15 SSV)

„Kto vás počúva, mňa [Ježiša] počúva, a kto vami
pohŕda, mnou pohŕda. Kto však pohŕda mnou, pohŕda
tým, ktorý ma poslal.“
(Lk 10,16 SSV)

„Pravdivé poznanie, to je
učenie apoštolov, starobylé
usporiadanie Cirkvi po celom
svete a jedinečná
manifestácia Kristovho tela v
postupnosti biskupov, ako
nasledovali po sebe na
každom mieste, kde Cirkev
jestvuje, a ktorá siaha až po
nás.“
(sv. Irenej z Lyonu, Adversus
Haereses IV,33,8; 180 po Kr.)

NECH SA PÁČI,…
… priestor pre Vaše
otázky, poznámky,
postrehy,
pripomienky!

ZHRNUTIE
Cirkev, to je:
• vtelený Kristus Boh,
• ktorý sa v Tele Cirkvi pravdivo
odhaľuje a zjavuje,
• s ktorým sa v Tele Cirkvi
prijatím Jeho Ducha môžem
zjednotiť
• s pomocou nástrojov, ktorými
sú sviatosti – Kristovo konanie v
Tele Cirkvi
• a tak sa zbožštiť

Miesto Božieho Života
Byť kresťanom znamená učiť sa žiť
Boží Trojičný život.
Je to život spoločenstva – nikto ho
nemôže žiť sám.
Je možné ho žiť len v spoločenstve
ľudí, ktorí sú jedno navzájom i s
Bohom – a to je Cirkev.

„… aby všetci boli jedno, ako
ty, Otče, vo mne a ja v tebe,
aby aj oni boli v nás jedno.“

„Nikto sa nedostane do neba nejakou asociálnou
cestou… Boh predsa nie je asociálny; nie je to
osamelá a do seba uzavretá bytosť. Boh v Trojici
je v sebe „sociálny", je to spoločenstvo, večné
delenie sa o lásku.“ (Youcat 122)

Cirkev, to je „ľud
zhromaždený jednotou Otca
a Syna a Ducha Svätého.“

(Jn 17,21 SSV)
„Lebo ako máme v jednom
tele mnoho údov, ale všetky
údy nekonajú tú istú činnosť,
5 tak aj my mnohí sme jedno
telo v Kristovi a jednotlivo
sme si navzájom údmi.“
(Rim 12,4-5 SSV)

(KKC 810, porov. sv. Cyprián)

Je tu ale problém…
„Neste si vzájomne bremená, a tak naplníte
Kristov zákon“ (Gal 6,2 SSV)
„Ak teda trpí jeden úd, trpia spolu s ním všetky
údy, a ak vychvaľujú jeden úd, radujú sa s ním
všetky údy. Vy ste Kristovo telo a jednotlivo ste
údy.“ (1 Kor 12,26-27 SSV)

„Zmýšľajte rovnako, rovnako milujte, buďte
jedna duša a jedna myseľ! Nerobte nič z
nevraživosti ani pre márnu slávu, ale v pokore
pokladajte jeden druhého za vyššieho. Nech nik
nehľadí iba na svoje vlastné záujmy, ale aj na
záujmy iných.“ (Flp 2,2-4 SSV)
„Vytrvalo sa zúčastňovali na učení apoštolov a
na bratskom spoločenstve, na lámaní chleba a
na modlitbách. … Všetci, čo uverili, boli pospolu
a všetko mali spoločné. Predávali pozemky a
majetky a rozdeľovali ich všetkým, podľa toho,
ako kto potreboval. Deň čo deň svorne
zotrvávali v chráme, po domoch lámali chlieb a s
radosťou a úprimným srdcom požívali pokrm.“
(Sk 2,42-46 SSV)

Táto láska – ak je opravdivá – sa
potom prejavuje opravdivou a
veľmi konkrétnou „trojičnou
jednotou“ všetkých, ktorí sa
rozhodli prijať tento Boží život a
milujú Boha a v Bohu – bratov a
sestier v rodine Cirkvi!

Je tu ale problém…
Takto intenzívna
jednota, zdieľanie
životov, samých seba,
vyžaduje okrem
veľkej lásky aj veľké
množstvo času.
Ide totiž o to skutočne
spoločne žiť, nielen sa
stretnúť, či spolu
niečo urobiť, alebo sa
niečoho zúčastniť.

Táto láska – ak je opravdivá – sa
potom prejavuje opravdivou a
veľmi konkrétnou „trojičnou
jednotou“ všetkých, ktorí sa
rozhodli prijať tento Boží život a
milujú Boha a v Bohu – bratov a
sestier v rodine Cirkvi!

Je tu ale problém…
Takto intenzívna
jednota, zdieľanie
životov, samých seba,
okrem
Vvyžaduje
Nebi na to budeme
mať CELÚ
veľkej lásky aj veľké
VEČNOSŤ…
množstvo času.
Ide totiž o to skutočne
spoločne žiť, nielen sa
stretnúť, či spolu
niečo urobiť, alebo sa
niečoho zúčastniť.

… ale v tomto živote na zemi sú

Táto láska – akNAŠE
je opravdivá
– sa
ČASOVÉ
potom prejavuje opravdivou a
MOŽNOSTI VEĽMI
veľmi konkrétnou „trojičnou
OBMEDZENÉ!
jednotou“ všetkých,
ktorí sa
rozhodli prijať tento Boží život a
milujú Boha a v Bohu – bratov a
sestier v rodine Cirkvi!

OTÁZKA NA VÁS…

AKO
by sme mohli tento
problém v praxi vyriešiť?
Čo by sme mali urobiť?

Riešením nie je…
1) Môžeme sa pokúšať túto jednotu žiť s
celou farnosťou – rádovo stovky až tisícky
bratov a sestier – ale to je nad naše
možnosti (reálne to dokážeme najviac zo
zhruba 12 – 15 ľuďmi).
2) Môžeme sa na to vykašľať a nerobiť to
(a to sa v praxi aj všeobecne deje) –
potom ale netvoríme spoločenstvo
Cirkvi a nežijeme Boží život a teda sa
míňame s najhlavnejším cieľom nášho
kresťanstva: „Napodobňujte Boha ako
milované deti“ (Ef 5,1 SSV) a „Kto hovorí,
že ostáva v ňom, má aj sám žiť, ako žil
on“ (1 Jn 2,6 SSV).

Dve „riešenia“,
ktoré nie sú
žiadnym
riešením…

Jediné skutočné riešenie
3) Môžeme urobiť to isté, čo urobili už
prví kresťania s apoštolmi v Jeruzaleme –
vytvoriť farnosť, ktorá je:
• na jednej strane veľká: „a v ten deň sa
pridalo asi tritisíc duší“ (Sk 2,41 SSV)
• ale súčasne žije v rámci malých
spoločenstiev: „po domoch lámali chlieb
a s radosťou a úprimným srdcom požívali
pokrm“ (Sk 2,46 SSV)

ROVNAKO TO VIDÍME U PAVLA:
„Pozdravujte Prisku a Akvilu, … Pozdravte aj cirkev v ich
dome“ (Rim 16,3-5 SSV); „Pozdravte bratov v Laodicei aj
Nymfu a cirkev v jej dome“ (Kol 4,15 SSV); „Pavol, …
milovanému Filemonovi, … a cirkvi, ktorá je v tvojom
dome” (Flm 1,1-2 SSV), atď.

A napokon jediné
skutočné
riešenie…

Organizmus farnosti
Ak teda cieľavedome vytvárame a budujeme v rámci
Cirkvi opravdivú jednotu života
s najväčším možným počtom bratov a sestier z nášho
najbližšieho okolia, s akým to ešte dokážeme,…
RODINA
SUSEDIA

moje
spoločenstvo

PRIATELIA
KOLEGOVIA

…výsledkom našej snahy bude

MALÉ SPOLOČENSTVO,
„Cirkev v malom“, opravdivá
malá RODINA VERIACICH!

Ideálne je, ak žijú aj
geograficky blízko seba – ako
blízki susedia.

Organizmus farnosti
TOTO SPOLOČENSTVO JE MALÉ nie preto, že by sa
uzatváralo pred ostatnými farníkmi a vydeľovalo sa.
JE VÝSLEDKOM SNAHY, v ktorej sa usilujeme žiť čo
najhlbšie možné vzťahy a jednotu, akej sme schopní
– s čo najväčším možným počtom ľudí, s akým sme toho
schopní!
moje
spoločenstvo

…výsledkom našej snahy bude

MALÉ SPOLOČENSTVO,
„Cirkev v malom“, opravdivá
malá RODINA VERIACICH!

Ideálne je, ak žijú aj
geograficky blízko seba – ako
blízki susedia.

Organizmus farnosti
Okolo tohto malého spoločenstva sa bude nachádzať množstvo
iných bratov a sestier, s ktorými už nebudeme schopní žiť až
takú úroveň jednoty, akú žijeme vo vnútri svojho spoločenstva,…

moje
spoločenstvo

… a ktorí – podobne ako my v našom
spoločenstve – budú omnoho
intenzívnejšie prežívať túto jednotu s
inými bratmi a sestrami v ich vlastnom
spoločenstve.

Organizmus farnosti
Výsledkom sú ďalšie spoločenstvá, podobné
tomu nášmu, v ktorom kresťania prežívajú
tento život vzájomnej jednoty a zdieľania sa.

moje
spoločenstvo

Medzi nami a nimi budú stále existovať
skutočné vzťahy jednoty.
Budú však už o niečo menej intenzívne –
úmerne menšiemu objemu času, ktorý
dokážeme spoločne s nimi tráviť.

NEZNAMENÁ TO MENŠIU LÁSKU!
ZNAMENÁ TO LEN MENŠÍ STUPEŇ
ZDIEĽANIA SA a uskutočňovania tejto
lásky, jedine z dôvodu objektívnej
nemožnosti uskutočniť to…

Organizmus farnosti
S klesajúcou fyzickou
vzdialenosťou klesá aj
intenzita zdieľania sa,
nie však intenzita
lásky!

moje
spoločenstvo

So vzdialenejšími
bratmi a sestrami sa
úmerne vzdialenosti
stále viac a viac
stretáme len na úrovni
občasného prehodenia
pár slov, bohoslužby v
kostole, spolupráce na
projektoch farnosti a
pod.
Stále ich ale milujeme
ako svojich
súrodencov – a v
prípade potreby vieme
túto lásku jasne a
obetavo vyjadriť!

Organizmus farnosti
„Aby sa všetky tieto farnosti stali živými kresťanskými
spoločenstvami, musia sa dotyčné miestne autority
starať o to, aby:
a/ boli farské štruktúry prispôsobené situáciám s veľkou
flexibilitou, ktorú umožňuje cirkevné právo
predovšetkým podporovaním účasti laikov na
pastoračnej zodpovednosti;
b/ rástli malé moje
bázové spoločenstvá, nazvané aj živé
spoločenstvo
spoločenstvá,
v ktorých veriaci vzájomne môžu hlásať
Božie Slovo a môžu byť činnými v službe a v láske. Tieto
spoločenstvá sú v spoločenstve so svojimi pastiermi
opravdivými skonkrétneniami cirkevného communia a
centrami evanjelizácie...“
(pápež Ján Pavol II., Christifideles laici 26)

S klesajúcou fyzickou
vzdialenosťou klesá aj
intenzita zdieľania sa,
nie však intenzita
lásky!
So vzdialenejšími
bratmi a sestrami sa
úmerne vzdialenosti
stále viac a viac
stretáme len na úrovni
občasného prehodenia
pár slov, bohoslužby v
kostole, spolupráce na
projektoch farnosti a
pod.
Stále ich ale milujeme
ako svojich
súrodencov – a v
prípade potreby vieme
túto lásku jasne a
obetavo vyjadriť!

Organizmus farnosti
„Aby sa všetky tieto farnosti stali živými kresťanskými
spoločenstvami,
musia
dotyčné miestne
autority
„Spolupracovať
s laikmi
a ichsaspoločenstvami,
aby
staraťstala
o to, „spoločenstvom
aby:
sa farnosť
spoločenstiev,
ktoréa/
je boli
evanjelizované
a evanjelizuje
ostatných.“
farské štruktúry
prispôsobené
situáciám s veľkou
flexibilitou,
umožňujeplán
cirkevné
právo
(Pastoračnýktorú
a evanjelizačný
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predovšetkým
podporovaním
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laikov
na
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sa má
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spoločenstvo
spoločenstvá,
v ktorých
veriaci vzájomne môžu hlásať
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detí,
mládeže,
rodín a ďalších
Božie Slovo
a môžu
byť činnými
v službe a v láske. Tieto
angažovaných
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Ako pastoračné
spoločenstvá
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spoločenstve
so svojimi pastiermi
priority
potrebujeme
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S klesajúcou fyzickou
vzdialenosťou klesá aj
intenzita zdieľania sa,
nie však intenzita
lásky!
So vzdialenejšími
bratmi a sestrami sa
úmerne vzdialenosti
stále viac a viac
stretáme len na úrovni
občasného prehodenia
pár slov, bohoslužby v
kostole, spolupráce na
projektoch farnosti a
pod.
Stále ich ale milujeme
ako svojich
súrodencov – a v
prípade potreby vieme
túto lásku jasne a
obetavo vyjadriť!

Organizmus Cirkvi
Univerzálna
Cirkev

Vyše miliardy
katolíkov a vyše ďalšej
miliardy ďalších
kresťanov.

Diecéza

Farnosť

Malé
spoločenstvo

Diecéza

Farnosť

Malé
spoločenstvo

Diecéza

Farnosť

Malé
spoločenstvo

Rádovo státisíce
až milióny
katolíkov a
ostatných
kresťanov.

Rádovo stovky
až tisícky
katolíkov a
ostatných
kresťanov.

Toto je KĽÚČ ku skutočnej
komunite Katolíckej cirkvi!

Niekoľko rodín
dohromady
zhruba 12 ľudí
+ naša rodina.

NECH SA PÁČI,…
… priestor pre Vaše
otázky, poznámky,
postrehy,
pripomienky!

ZHRNUTIE
Existuje len jeden spôsob, ako byť
zapojený do Trojičného commúnia a
života Katolíckej Cirkvi:
prostredníctvom malého spoločenstva.
Žiadna iná možnosť nejestvuje.
Ak nie som zapojený takto do Cirkvi,
nie som jej súčasťou!
„Ale nespasí sa, hoci je začlenený do
Cirkvi, kto nezotrvá v láske, lebo
zostáva síce v lone Cirkvi ,telom‘, ale nie
,srdcom‘.“
(KKC 837)

ZHRNUTIE
Z tohto dôvodu ani farnosť
nie je spoločenstvo
jednotlivcov, alebo ich rodín.
Farnosť je spoločenstvom
malých bázových
spoločenstiev.
Ak tak nie je, je mŕtva – aj
keď sa môže stále javiť ako
aktívna (akoby zombiefarnosť).

ZHRNUTIE
„Základňové (bázové) cirkevné spoločenstvá (známe aj pod
inými menami) … Sú podporované biskupmi a ich konferenciami
ako pastoračná priorita a osvedčujú sa ako centrá kresťanskej
formácie a misionárskeho vyžarovania. Ide o skupiny kresťanov,
ktorí sa stretajú na rodinnej úrovni alebo v obmedzenom
okruhu, aby sa modlili, čítali Písmo, prehlbovali si náboženské
vedomosti a debatovali o cirkevných problémoch z hľadiska
spoločného zaangažovania. Sú znamením života Cirkvi,
pomocou pri hlásaní evanjelia a dobrým východiskom pre novú
spoločnosť, ktorá je založená na "civilizácii lásky“…
decentralizujú a organizujú farnosť, s ktorou zostávajú stále
spojené … stávajú sa kvasom kresťanského života, pozornosti
voči zanedbaným a angažovania sa za premenu spoločnosti. V
nich zažíva jednotlivý kresťan spoločenstvo, cíti sa sám ako
aktívny element a dostáva popud spolupracovať na úlohe pre
všetkých. … sú ozajstným prejavom spoločenstva a
prostriedkom, ako vytvoriť ešte hlbšie spoločenstvo. Preto sú
oprávnené veľkou nádejou pre život Cirkvi.“

(sv. pápež Ján Pavol II., Redemptoris missio 51)

NECH SA PÁČI,…
… priestor pre Vaše
otázky, poznámky,
postrehy,
pripomienky!

Nástroj apoštolátu
Ak máme Kristovo zmýšľanie, potom
v sebe máme aj túto túžbu: Zjednotiť
v Kristovi (= v Cirkvi) všetko a všetkých.
Potom je Cirkev dokonalým
nástrojom tejto našej túžby a súčasne
zodpovednosti a poslania.
Nedelíme sa totiž so svetonázorom,
vierou, nejakými príkazmi, či rituálmi
– ale s Božím Životom. Ale ten môže
byť žitý, ukázaný a odovzdaný jedine v
Cirkvi!

„…čo si v ňom [Kristovi Boh]
predsavzal uskutočniť v plnosti
času: zjednotiť v Kristovi ako v
hlave všetko, čo je na nebi aj čo
je na zemi.“
(Ef 1,9-10 SSV)

Samozrejme, len vtedy, ak
je Cirkevné commúnio
skutočne žité v rámci
malého spoločenstva vo
farnosti!

Nástroj obrátenia

„Oni prijali jeho slovo a dali sa
pokrstiť; a v ten deň sa pridalo
asi tritisíc duší.“
(Sk 2,41 SSV)

Pre človeka je obrátenie omnoho
ľahšie a prirodzenejšie vtedy, ak sa k
nemu rozhoduje v spoločenstve
priateľov, ktorí tento krok urobili pred
ním (či robia ho s ním),
než osamote, opustený, len na
základe nejakej teoretickej
„informácie“ v podobe knihy, kázne,…
„Úspešné vierovyznania vyznávajú učenie, ktoré je široko prijímané. Ale zatiaľ
čo samotné učenie môže proces obrátenia sťažiť, alebo uľahčiť, v bežnej praxi
je obrátenie predovšetkým aktom prispôsobenia sa. A obdobne aj
neobrátenie sa. V konečnom dôsledku je to výsledok vzájomnej sily sociálnych
pút, ktoré človeka privedú dovnútra, alebo vyvedú von z nejakej skupiny.“

(Rodney Stark, sociológ)

Samozrejme, len vtedy, ak
je Cirkevné commúnio
skutočne žité v rámci
malého spoločenstva vo
farnosti!

Nástroj katechézy
To, čomu novoobrátených vyučujeme,
je zase len Boží život: Nie nejaké
poučky, doktríny, svetonázory (aj keď
aj to je dôležitým, ale len doplnkom).
Jediný spôsob, ako naučiť niekoho
niečo žiť, je umožniť mu to žiť – a
jediným miestom, kde sa môže človek
naučiť Boží život a „odpozerať ho“
ako žitý, je zase Cirkev. Nikde inde
skutočná katechéza nie je možná!

„Bratia, spoločne ma
napodobňujte a všímajte si
tých, čo žijú podľa vzoru, aký
máte v nás!“
(Flp 3,17 SSV)

Samozrejme, len vtedy, ak
je Cirkevné commúnio
skutočne žité v rámci
malého spoločenstva vo
farnosti!

Liek sveta
Ak niekde ľudia žijú Boží život v Cirkvi,
niet medzi nimi hnevu, nepriateľstva,
ľahostajnosti, niet tam núdzneho,
opusteného, niet tam žiadneho zla…
Ak by bol celý svet Cirkvou,
neexistovali by v ňom žiadne
problémy, bol by predsieňou Neba.
Cirkev je liekom na všetky choroby
sveta – a až raz svet bude celý Cirkvou,
budú jeho choroby navždy uzdravené!

„Nebeské kráľovstvo sa podobá
kvasu, ktorý žena vezme a
vmiesi do troch mier múky, až
sa všetko prekvasí.“
(Mt 13,33 SSV)

Samozrejme, len vtedy, ak
je Cirkevné commúnio
skutočne žité v rámci
malého spoločenstva vo
farnosti!

NECH SA PÁČI,…
… priestor pre Vaše
otázky, poznámky,
postrehy,
pripomienky!

ZHRNUTIE
Cirkev je jediný a dokonalý
nástroj evanjelizácie a
apoštolátu.
Cirkev je jediný a dokonalý
nástroj uvedenie do Božieho
života, čiže katechézy.
Cirkev je jediným a dokonalým
liekom na všetky choroby a
problémy sveta.

ZHRNUTIE
Našim cieľom je byť Cirkvou – jednotou Otca,
Syna a Ducha Svätého zjednotený ľud žijúci Božím
život v Bohu a s Bohom.
Našou najväčšou službou svetu je takisto byť
Cirkvou uprostred sveta a tak ponúkať
alternatívu svetu a cestu zbožštenia sa pre
každého.
Všetko ostatné – charita, veda, vzdelanie,… – sú
len doplnky a nástroje tejto jedinej služby, na
ktorej záleží.
A akákoľvek činnosť, ktorá nám pomôže žiť
svätosť a dokonalosť a zdieľať ju v tejto jednote
navzájom, je dobrou činnosťou a plnohodnotnou
spiritualitou. Naopak, všetko, čo nám v tomto
nenapomáha, je zbytočné a iba tým márnime čas,
sily a zdroje nášho života.

NECH SA PÁČI,…
… priestor pre Vaše
otázky, poznámky,
postrehy,
pripomienky!

STE PRIPRAVENÍ
prijať tento pohľad Krista a
Jeho Nevesty, Katolíckej Cirkvi?

AK NIE,…
potom si radšej doprajte čas a
v tomto kurze nepokračujte,
aspoň nateraz! Dokončíte ho
nabudúce, keď sa s touto
vierou stotožníte!

Tretie prípravné stretnutie kurzu

-01 Tajomstvo

Cirkvi
Koniec dnešnej lekcie

