Prvé stretnutie kurzu farských buniek
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OIKOS
Tento kurz je postavený na publikácii:
Perini, Piergiorgio, Systém farních evangelizačních buněk: základní manuál, Dolany u Olomouce 2014.

PRIPOMENUTIE…
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

PRIPOMENUTIE…
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)

PRIPOMENUTIE…
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 zombie-farnosť).

PRIPOMENUTIE…
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.

PRIPOMENUTIE…
Našim poslaním ako kresťanov 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!

Poverenie ohlasovať
str. 32-33
„Svätý koncil teda naliehavo prosí v Pánu
všetkých laikov, aby ochotne, veľkodušne a s
pohotovým srdcom odpovedali na Kristov hlas,
ktorý ich v túto hodinu volá so zvýšenou
nástojčivosťou, i na podnety Ducha Svätého.
Najmä mladší nech prijmú túto výzvu s
nadšením a veľkoryso v povedomí, že sa
vzťahuje na nich. Lebo sám Pán
prostredníctvom tohto svätého cirkevného
snemu opätovne pozýva všetkých laikov, aby sa
okolo neho čoraz tesnejšie zomkli a mali účasť
na jeho spasiteľnom poslaní, považujúc jeho
záujmy za svoje vlastné (porov. Flp 2,5). On ich
znovu posiela do každého mesta a všade tam,
kam sám hodlá prísť (porov. Lk 10,1), aby sa mu
stali spolupracovníkmi v rozličných podobách a
spôsoboch jediného apoštolátu Cirkvi, ktorý
treba ustavične prispôsobovať novým časovým
potrebám. Nech teda ustavične veľkodušne
pracujú na diele Pánovom, vediac, že ich
námaha v Pánu nie je daromná (porov. 1Kor
15,58).“

(Apostolicam Actuositatem 33)
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pohotovým srdcom odpovedali na Kristov hlas,
aby
živé údy napomáhali
ktorýrozdielu
ich v tútopovolaní,
hodinu volá
soako
zvýšenou
všetkými silami,
ktoréDucha
majúSvätého.
z dobrodenia Stvoriteľa
nástojčivosťou,
i na podnety
a zmladší
milosti
Vykupiteľa,
a jej stále
Najmä
nech
prijmú tútovzrast
výzvu Cirkvi
s
nadšením
a veľkoryso…v povedomí,
že sa
posväcovanie.
Krstom a birmovaním
sám Pán
vzťahuje
na nich.
Lebo na
sámtento
Pán apoštolát. … ktorý sa týka
určuje
všetkých
prostredníctvom
tohto svätého
cirkevného
všetkých veriacich
bez výnimky.
snemu opätovne pozýva všetkých laikov, aby sa
na tesnejšie
všetkýchzomkli
laikova dolieha
vznešená
okoloSlovom,
neho čoraz
mali účasť
na jeho
spasiteľnom
poslaní,
povinnosť
pracovať
napovažujúc
tom, abyjeho
sa spasiteľné
záujmy
za svoje
vlastné
Flp 2,5).
ich
úmysly
Božie
čím(porov.
ďalej tým
viacOn
uskutočňovali
znovu
posiela
každého
mesta a všade
tam,všetkých čias.“
všade
nadosvete
na všetkých
ľuďoch
kam sám hodlá prísť (porov. Lk 10,1), aby sa mu
(Lumen
stali spolupracovníkmi v rozličných podobách
a gentium 33)
spôsoboch jediného apoštolátu Cirkvi, ktorý
treba ustavične prispôsobovať novým časovým
potrebám. Nech teda ustavične veľkodušne
pracujú na diele Pánovom, vediac, že ich
námaha v Pánu nie je daromná (porov. 1Kor
15,58).“

(Apostolicam Actuositatem 33)

Poverenie ohlasovať
str. 32-33
„Svätý
koncilzdružení
teda naliehavo
prosí av Pánu
„Laici,
v ľud Boží
zapojení do jediného
všetkých laikov, aby ochotne, veľkodušne a s
Tela Kristovho pod jedinou Hlavou, sú všetci bez
pohotovým srdcom odpovedali na Kristov hlas,
aby
živé údy napomáhali
ktorýrozdielu
ich v tútopovolaní,
hodinu volá
soako
zvýšenou
všetkými silami,
ktoréDucha
majúSvätého.
z dobrodenia Stvoriteľa
nástojčivosťou,
i na podnety
a zmladší
milosti
Vykupiteľa,
a jej stále
Najmä
nech
prijmú tútovzrast
výzvu Cirkvi
s
nadšením
a veľkoryso…v povedomí,
že sa
posväcovanie.
Krstom a birmovaním
sám Pán
vzťahuje
na nich.
Lebo na
sámtento
Pán apoštolát. … ktorý sa týka
určuje
všetkých
prostredníctvom
tohto svätého
cirkevného
všetkých veriacich
bez výnimky.
snemu opätovne pozýva všetkých laikov, aby sa
na tesnejšie
všetkýchzomkli
laikova dolieha
vznešená
okoloSlovom,
neho čoraz
mali účasť
na jeho
spasiteľnom
poslaní,
povinnosť
pracovať
napovažujúc
tom, abyjeho
sa spasiteľné
záujmy
za svoje
vlastné
Flp 2,5).
ich
úmysly
Božie
čím(porov.
ďalej tým
viacOn
uskutočňovali
znovu
posiela
každého
mesta a všade
tam,všetkých čias.“
všade
nadosvete
na všetkých
ľuďoch
kam sám hodlá prísť (porov. Lk 10,1), aby sa mu
(Lumen
stali spolupracovníkmi v rozličných podobách
a gentium 33)
spôsoboch jediného apoštolátu Cirkvi, ktorý
treba ustavične prispôsobovať novým časovým
potrebám. Nech teda ustavične veľkodušne
pracujú na diele Pánovom, vediac, že ich
námaha v Pánu nie je daromná (porov. 1Kor
15,58).“

(Apostolicam Actuositatem 33)

„Pravda, nestačí, aby kresťanský ľud
bol v nejakom národe prítomný a
organizovaný, ani nestačí, aby konal
len apoštolát dobrého príkladu.
Ustanovený je tam nato, jestvuje
tam za tým cieľom, aby svojim
spoluobčanom nekresťanom
zvestoval Krista slovom a skutkom a
pomáhal im plne prijať Krista.“
(Ad Gentes 16)
„Ich hlavnou povinnosťou, tak
mužov, ako aj žien, je vydávať
svedectvo o Kristovi životom i
slovom v rodine, vo svojom
spoločenskom prostredí a v rámci
vlastného zamestnania. Musí sa v
nich totiž javiť nový človek, stvorený
podľa Boha v spravodlivosti a pravej
svätosti.“
(Ad gentes 21)
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OTÁZKA NA VÁS…

PREČO
je apoštolát „základnou
povinnosťou“, ktorej máme
„zasvätiť svoje sily“ a je
dôvodom existencie ešte aj
našej farnosti?

Dôvod poverenia
str. 32-33

Mohli by sme nájsť veľa praktických dôvodov, ktoré sa týkajú
spásy iných ľudí okolo nás, ako naznačuje Pavol: „Každý, kto
bude vzývať Pánovo meno, bude spasený. Ale ako budú
vzývať toho, v ktorého neuverili? A ako uveria v toho, o
ktorom nepočuli? A ako počujú bez kazateľa?“ (Rim 10,13-14
SSV)
Niekto si ale povie: na to predsa máme kňazov a
rehopľníkov a misionárov a televíziu a rádio… Ja na to
prispejem finančne, ale nemusím sa v tom angažovať,
nemám na to ani čas a vedomosti…
Mohli by sme argumentovať láskou k ľuďom, ktorá túži
urobiť všetko a nezanedbáva nič, ani to najmenšie, aby ich
zachránila a spasila, ako hovorí Ježiš: „Ak má niekto z vás sto
oviec a jednu z nich stratí, nenechá tých deväťdesiatdeväť
na púšti a nepôjde za tou, čo sa stratila, kým ju nenájde?“
(Lk 15,4 SSV). A to už nás začína približovať ku skutočnému
dôvodu tejto „povinnosti“ apoštolátu!

Dôvod leží v Trojici
str. 32-33

Skúsme si – veľmi po ľudsky – na počiatku
predstaviť Otca. Je Boh. A je Jediný.
Nekonečný. Všetka plnosť prebýva v Ňom.
Mimo Neho nič neexistuje a ani nie je
predstaviteľné, že by mohlo mimo Neho
existovať niečo, čím On sám nie je. Nepozná
žiaden pocit strachu – nemá ho mať z koho,
ani z čoho. Nepozná pocit nedostatku.
Nepozná závisť – niet komu závidieť a ani
niet nič, čo by mohlo byť závidené. O nič
nezápasí, po ničom netúži, za ničím
nesmeruje.
Má v sebe len jednu túžbu: podeliť sa. Čiže
lásku. Ale ani toto nie je túžba tak, ako by
sme to mohli chápať. Nie je v nej pocit
nedostatku. Nie je v nej snaha niečo získať.

Je to číra láska, číre zdieľanie
svojho šťastia, svojho života,
samého svojho bytia.

Dôvod leží v Trojici
str. 32-33

Výsledkom je Syn,
Jednorodený,
splodený z Otca aktom Lásky pred všetkými
vekmi, Boh z Boha, Svetlo zo Svetla.
Otec Mu daroval všetko. Neexistuje nič, čo
by Mu Otec mohol dať a nedal, alebo čo by
si Syn mohol vôbec len predstaviť, že by to
mohol mať a Otec by Mu to nedal, či
dokonca dať nemohol. Nikdy s Otcom o nič
nezápasil – nebolo prečo ani o čo. Nikdy si
nič nezávideli. Nikdy si nič nevyhradzovali
pre seba – Otec sa celý v Láske dal svojmu
Synovi a Syn sa celý v tej istej Láske
daroval späť svojmu Otcovi. Sú v
dokonalej blaženej harmónii a jednote
Lásky, dokonale Jeden, v dokonalom
porozumení, v obojstrannom láskyplnom
a úplnom darovaní sa Jeden Druhému.

Dôvod leží v Trojici
str. 32-33

Z tejto Jednoty sa rodí Duch
Svätý,
Duch Lásky, takisto Boh z Boha, Svetlo zo
Svetla, rovnako plne obdarovaný i
darujúci sa, v dokonalej Jednote, v
dokonalej dôvere, bez najmenšieho zla,
zatmenia, či rozdelenia.

TOTO JE BOŽÍ TROJIČNÝ
ŽIVOT:
Dokonalé zdieľanie životov, úplné
vzájomné darovanie sa v láske – tak
hlboké, že hoci Traja, predsa Jeden.
Darovanie sa, zdieľanie samých seba,
svojho života, je podstatným znakom
Boha, Jeho Života – a teda aj Neba, ktoré
tak Boh v sebe tvorí a ktorým On sám je.

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

Dôvod stvorenia
str. 32-33

„Nekonečne dokonalý a sám v sebe blažený Boh podľa
číro dobrotivého rozhodnutia slobodne stvoril človeka,
aby mu dal účasť na svojom blaženom živote.“
(KKC 1)

Znova to isté: delenie sa so
sebou, svojim bytím, svojim
životom – tentoraz Trojice vo
vzťahu k svetu a nám, ľuďom.

„Posledný cieľ celého Božieho poriadku spásy je,
aby stvorenia vstúpili do dokonalej jednoty
Najsvätejšej Trojice.“

(KKC 260)

Dôvod vtelenia
str. 32-33

„Ľudia majú skrze Krista, Slovo, ktoré sa stalo telom, v
Duchu Svätom prístup k Otcovi a stávajú sa účastnými
na Božej prirodzenosti.“
(KKC 51)

Kristovo vtelenie má len jediný
význam: urobiť toto zdieľanie
Božieho Života s nami možným.

„Boh sa stal človekom, aby sa človek stal Bohom“

(sv. Irenej z Lyonu)

Cena vtelenia
str. 32-33

„Kristus, náš Spasiteľ, si vyvolil kríž, aby na seba vzal
vinu sveta a aby na sebe vytrpel utrpenie sveta.“
(Youcat 101)

O Božej túžbe deliť sa s nami so
sebou samým svedčí aj Jeho
ochota zaplatiť za to cenu
vskutku desivú…
… pretože mať účasť na Božom Živote a byť s Ním Jedno
vyžaduje, aby aj Boh sa stal jedno s nami a mal účasť na
našom živote – vrátane následkov hriechu: bolesti a
utrpenia každého jedného človeka od toho prvého až po
toho 108 000 000 000-tého dnes!

Dôvod Cirkvi
str. 32-33

„„Svet bol stvorený kvôli Cirkvi,“ 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.“
(KKC 760)

Cirkev je „miestom“ a
spôsobom, kde sa stávame na
Božom Živote Trojice účastní.

„… lebo sme údmi jeho tela.“

(Ef 5,30 SSV)

Dôvod Cirkvi
str. 32-33

„Kristus kvôli
spôsobuje,
abyhovorili kresťania
„„Svet bol stvorený
Cirkvi,“
sme všetko,
žil kvôli
on, účasti na svojom
prvých čias. Boh
stvoril čo
svet
mohliTáto
žiť vúčasť
ňom ačionspoločenstvo
to
božskom živote.
sa
mohol žiť v nás. „Boží Syn
uskutočňuje „zhromažďovaním“ ľudí v Kristovi a toto
sa svojím vtelením
„zhromažďovanie“
Cirkev. Cirkev je cieľom všetkých
určitýmje
spôsobom
vecí.“
zjednotil s každým
človekom.“ (Gaudium et
spes 22). Sme povolaní,
aby sme boli jedno s ním;
ako údom svojho tela
nám dáva účasť na tom,
čo prežil vo svojom tele
pre nás a ako náš vzor.“

(KKC 760)

Cirkev je „miestom“ a
spôsobom, kde sa stávame na
Božom Živote Trojice účastní.
(KKC 521)

V Kristovi sa Boh už zjednotil s každým jedným človekom na zemi.
„… lebo sme údmi jeho tela.“

(Ef 5,30 SSV)

Dôvod Cirkvi
str. 32-33

„Kristus kvôli
spôsobuje,
abyhovorili kresťania
„„Svet bol stvorený
Cirkvi,“
sme všetko,
žil kvôli
on, účasti na svojom
prvých čias. Boh
stvoril čo
svet
mohliTáto
žiť vúčasť
ňom ačionspoločenstvo
to
božskom živote.
sa
mohol žiť v nás. „Boží Syn
uskutočňuje „zhromažďovaním“ ľudí v Kristovi a toto
sa svojím vtelením
„zhromažďovanie“
Cirkev. Cirkev je cieľom všetkých
určitýmje
spôsobom
vecí.“
zjednotil s každým
človekom.“ (Gaudium et
spes 22). Sme povolaní,
aby sme boli jedno s ním;
ako údom svojho tela
nám dáva účasť na tom,
čo prežil vo svojom tele
pre nás a ako náš vzor.“

(KKC 760)

Cirkev je „miestom“ a
spôsobom, kde sa stávame na
Božom Živote Trojice účastní.
(KKC 521)

Cirkev je potom tvorená tými, ktorí uverili a tiež sa zjednotili s Ním.
„… lebo sme údmi jeho tela.“

(Ef 5,30 SSV)

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

OTÁZKA NA VÁS…

ČO
z toho vyplýva pre nás
– a pre kresťanstvo
všeobecne?

Stali ste sa Kristom!
str. 32-33

„Nielenže ste sa stali kresťanmi, ale
samým Kristom. .. Stojte v úžase a
radujte sa, stali ste sa Kristom!“
(sv. Augustín)

„Veď nik nikdy nemal v nenávisti svoje telo, ale živí
si ho a opatruje, ako aj Kristus Cirkev, lebo sme
údmi jeho tela.“
(Ef 5,29-30 SSV)

Kristom byť znamená skutočne Kristom byť, žiť Jeho
životom, ktorý je Trojičným životom Boha: život DAROVANIA
a ZDIEĽANIA:
• Voči Hlave, Kristovi – v úplnej vydanosti viery a lásky;
• V Tele Cirkvi – v jednote communia Cirkvi;
• Voči svetu – po vzore Boha v apoštoláte.

Stali ste sa Kristom!
str. 32-33

„Nielenže ste sa stali kresťanmi, ale
samým Kristom.
.. Stojte v úžase
a
STVORENIE,
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radujte sa, stali ste sa Kristom!“
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KRÍŽ,
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DAR
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Boh.
sa byť
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a byť, žiť Jeho
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skutočne
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Ak by sme teda nezasvätili svoje
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samým
s
nami,
ľuďmi
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životom, ktorý je Trojičným životom Boha: sily
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robí
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preto,
aby
sme
a ZDIEĽANIA:
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• Voči Hlave, Kristovi – v úplnej vydanosti viery
a lásky;
sami sme
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• V Tele Cirkvi – v jednote communia Cirkvi;
neprijali.
• Voči svetu – po vzore Boha v apoštoláte.

Vyplýva to z identity
str. 32-33

KRISTUS: MY:
• Som zhora, z Neba (Jn 8,23);

• moja vlasť je v Nebi (Flp 3,20);

• som Synom Otca, ktorý je v Nebi (Jn
5,17n);

• som synom Otca, ktorý je v Nebi Mt
6,9);

• prišiel som na svet, aby som otvoril Bránu
k nám, domov, do Neba (Jn 12,32).

• Tu na zemi som už len ako cudzinec a
pútnik do vlasti (1Pt 2,11).

• Keď skončím svoju prácu, vrátim sa zase
domov, k môjmu Otcovi (Jn 14,28).

• Keď skončím, odídem domov, k môjmu
Otcovi, už čoskoro (2Kor 5,1).

• Poďte so mnou k nám, domov! Bude nám
tam úplne skvelo (Mt 7,13)!

• Poďte so mnou k nám, domov! Bude
nám tam úplne skvelo (Sk 2,40)!

• Hneď, ako dokončím svoju prácu, „zasa
prídem a vezmem vás k sebe, aby ste aj vy
boli tam, kde som ja.“ (Jn 14,3 SSV)

• Boh má predsa ten istý dar a to isté
pozvanie aj pre Vás, poďte s nami!
Neoľutujete! (Jn 14,3 SSV)

• Platí? Idete? Tak sa zbaľte…!

• Platí? Idete? Tak sa zbaľte…!

Vyplýva to z identity
str. 32-33
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Je to úplne samozrejmý a prirodzený prejav toho, že sme uverili Kristovi,
• som Synom Otca, ktorý je v Nebi (Jn
• som synom Otca, ktorý je v Nebi Mt
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str. 32-33
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KRISTUS: MY:
APOŠTOLÁT NIE JE „POVINNOSŤ“

sme „učeníci misionári““ (Evangelii gaudium 120)

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

ZHRNUTIE
str. 34

• Evanjelizácia je úplne samozrejmý, nutný a
prirodzený prejav Božieho života, ktorý žijeme a
identity Krista, ktorého sme si obliekli (porov. Gal
3,27)
• Nielen svedectvom života, ale aj slovom, ktorým
svedectvo „komentujeme!
• Tak, ako práve najlepšie vieme – bez toho, aby sme
najprv museli byť „dokonalí“: „(Aj) to málo, čo si
sa už o Ježišovi dozvedel, môžeš odovzdávať
ostatným“ (zásada ranej Cirkvi).
• V dôvere v Moc Boha – pretože to robíme v Ňom a s
Ním a teda On koná v nás a my v Ňom, lebo sme s Ním
Jeden v Kristovom Tele, Cirkvi.

Vzťahová evanjelizácia
str. 35, 41

„Evangelizační úsilí
spočívá především v
oživení nebo vzbuzení
víry v Ježíše … V této
metodě, které říkáme
personalizovaná
evangelizace, jde o to,
doprovázet bratra k
osobnímu setkání se
vzkříšeným a živým
Ježíšem, smířit se s
ním a svěřit mu svůj
život. Doprovázení je
zakořeněno v
ustavičné modlitbě a
vyjadřuje se na
prvním místě
pokornou a nezištnou
službou, po níž
následuje přímé
hlásání.“

Výsledkom je VZŤAHOVÁ EVANJELIZÁCIA:
• „Je to nejpřirozenější způsob dotknout se druhých. V
evangelizaci v rámci již existujících vztahů můžeme svědčit o
Ježíšově lásce lidem, které pravidelně potkáváme.
• Je to nejúčinnější metoda, jak se dotknout srdcí druhých. Čím
blíže jsme někomu, tím více máme možnost sdílet se s ním.
• Příležitosti ke kontaktu se obnovují a násobí, když někteří lidé
z našeho oikos prožijí zkušenost s Kristem a předávají svou
zkušenost dalším členům jejich vlastních oikos.
• Svědectví našeho života, obnoveného hlásáním evangelia, má
za následek dvě věci:
1. Já sám: Každý den prožívám obrácení
2. Druhý: Soulad mezi hlásanou pravdou a skutky vzbudí v
srdci druhého první zájem a otázky.“ (Piergiorgio Perini)

Vzťahová evanjelizácia
str. 35, 41
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Podstatný dôvod navyše…
str. 35, 41

Keby sme verili, že Peklo – to je
Božie trestanie za naše hriechy a
spása je záchrana pred týmito
trestami a že na to, aby som sa pred
Božími trestami zachránil, je
potrebné len to, aby som priznal
svoj hriech a vyznal vieru v Krista
ako svojho „osobného spasiteľa“ a
záchrancu,
potom by ohlasovanie slovom –
kdekoľvek, na ulici, v supermarkete,
vo vlaku,… – bolo najdôležitejšou
vecou na svete. Je to totiž
najúčinnejší spôsob, ako priviesť
iného človeka k onej „modlitbe
hriešnika“, ktorou sa zverí pod
„obhajobu“ Krista a je tak spasený a
zachránený pred Božími trestami.

My ale vieme, že spása,
to je Boží život.
Evanjelizovať znamená deliť sa so
životom, ktorý žijeme, so skúsenosťou,
ktorú máme – a to sa nedá slovami, ale
len zdieľaním samotného života s
druhým človekom.
A odpoveďou je viera, ktorá človeka
vťahuje do tohto života – a k tomu
nestačí žiadna „modlitba hriešnika“, ale
je potrebné začať žiť tento život, pričom
našou úlohou je zase byť tým, s ktorým
novoobrátený ako s priateľom a
druhom túto cestu nastúpi.

Základný vzorec priateľstva
str. 35, 41

Žijem život hlbokého
priateľstva s Bohom i
so všetkými bratmi a
sestrami v Tele Cirkvi a
napĺňa ma to
obrovskou radosťou a
plesaním z tohto
Božieho Života, do
ktorého som bol
vtiahnutý…
„Deň čo deň svorne zotrvávali v
chráme, po domoch lámali
chlieb … Chválili Boha a boli
milí všetkému ľudu.“
(Sk 2,46-47 SSV)

Základný vzorec priateľstva
str. 35, 41

Apoštolát potom
znamená – nakoľko to
závisí odo mňa – žiť
tento život priateľstva
aj voči ostatným
ľuďom okolo mňa ako
môj štandardný životný
štýl.

„Ak je to možné a závisí to od
vás, žite v pokoji so všetkými
ľuďmi.“
(Rim 12,18 SSV)

Základný vzorec priateľstva
str. 35, 41

SKAUTSKÁ LEKCIA:
Jeden z bodov
Skautského zákona
znie: Skaut je
priateľom všetkých
ľudí dobrej vôle a
bratom každého
skauta.
• Nie všetci ľudia sú
moji priatelia, ale ja sa
k ku všetkým dobrej
vôle ako ich priateľ
správam vždy;
• a s tými, ktorí žijú a
zmýšľajú rovnako, sme
si skutoční bratia…

Apoštolát potom
PRESNE TOTO JE
znamená
– nakoľko to
KRESŤANSTVO:
závisí
odoľudia
mňa
• Nie všetci
sú – žiť
tento
životale
priateľstva
moji priatelia,
ja sa
k nim
akoostatným
ich priateľ
aj
voči
správam vždy a vždy k
ľuďom
okolo
nim ako ich
priateľmňa ako
môj
štandardný
životný
pristupujem
– dokonca
aj k nepriateľom;
štýl.
• a s tými, ktorí už žijú
s Kristom a zmýšľajú
rovnako ako ja, sme si
skutoční bratia,
súrodenci,
rodina
–
„Ak
je to možné
a závisí
to od
CIRKEV!
vás,
žite v pokoji so všetkými
ľuďmi.“

(Rim 12,18 SSV)

Základný vzorec priateľstva
str. 35, 41
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rovnako ako ja, sme si
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NECH SA PÁČI,…
… priestor pre Vaše
otázky, poznámky,
postrehy,
pripomienky!

Kde začať? V OIKOSE!
str. 38 až 42

OIKOS (gr. domácnosť) je skupina ľudí, s ktorými sme
si najbližší a „udržujeme s nimi pravidelné vzťahy“:

Najbližší po stránke
pokrvenstva,
príbuzenstva,…

RODINA

SUSEDIA

Dôležitý je faktor
priateľstva, blízkych
záujmov,…

Najbližší po stránke
spoločných záujmov,
vzťahov,…

Najbližší po stránke
geografickej blízkosti,…

… ale aj priestorovej
blízkosti a spoločne
tráveného času.

PRIATELIA

KOLEGOVIA

spolu zhruba 10 ľudí ±

Najbližší po stránke
spoločnej práce a času
tráveného spoločne,…

Kde začať? V OIKOSE!
str. 38 až 42

• Najľahší a najprirodzenejší
spôsob evanjelizácie;
• bezprostredné a
najdostupnejšie prostredie;

• ľudia v našej
bezprostrednej blízkosti,
ktorým Ježiš tiež – ako nám –
ponúka Večný Život v Trojici
a po nás im posiela svoje
pozvanie!

OIKOS predstavuje ľudí, za ktorých sme aj
pred Bohom bezprostredne zodpovední.
Ak každý katolík bude apoštolom svojho OIKOSU, bude
postarané (s výnimkou fakt misijných území) o všetkých
ľudí.

Kde začať? V OIKOSE!
str. 38 až 42

Možno (asi určite) nedokážeme na prvý raz
byť priateľmi ku všetkým ľuďom.
• Najľahší a najprirodzenejší
spôsob evanjelizácie;

Začnime teda s týmito desiatimi – s našim OIKOSOM – a
cieľavedome zapracujme na to, aby sme sa im stali
• bezprostredné a
opravdivými, vnímavými, milujúcimi a obetavými priateľmi.
najdostupnejšie prostredie;

• ľudia v našej
bezprostrednej blízkosti,
ktorým Ježiš tiež – ako nám –
ponúka Večný Život v Trojici
a po nás im posiela svoje
pozvanie!

OIKOS predstavuje ľudí, za ktorých sme aj
pred Bohom bezprostredne zodpovední.
Ak každý katolík bude apoštolom svojho OIKOSU, bude
postarané (s výnimkou fakt misijných území) o všetkých
ľudí.

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

ÚLOHA…
Mt 9,35-38
str. 43

35

A Ježiš chodil po všetkých mestách a
dedinách, učil v ich synagógach, hlásal
evanjelium o kráľovstve a uzdravoval
každý neduh a každú chorobu. 36 Keď
videl zástupy, zľutoval sa nad nimi, lebo
boli zmorené a sklesnuté ako ovce bez
pastiera. 37 Vtedy povedal svojim
učeníkom: "Žatva je veľká, ale robotníkov
málo. 38 Preto proste Pána žatvy, aby
poslal robotníkov na svoju žatvu."
(Mt 9,35-38 SSV)

Domáca úloha
str. 44 až 48

• Urobiť si doma zoznam môjho
OIKOS-u;
• zhodnotiť ľudí z neho podľa stupňa
ich priľnutia k Ježišovi;
• prečítať Evangelii nuntiandi, body
1 až 16;
• naučiť sa naspamäť text z Mt
28,18-20;
• začať sa pravidelne modliť za ľudí z
môjho OIKOS-u.
• BONUS: 4 doplňujúce katechézy na
webovej stránke

Prvé stretnutie kurzu farských buniek

01 Poverenie +

OIKOS
Koniec dnešnej lekcie

