Druhé stretnutie kurzu farských buniek

02 Modlitba +

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

PRIPOMENUTIE…
POVERENIE:
„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)

PRIPOMENUTIE…
DÔVOD:
• 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.

PRIPOMENUTIE…
ZÁKLADNÝ NÁSTROJ:
VZŤAHOVÁ EVANJELIZÁCIA:
• stávame sa priateľmi iných ľudí,
• aby sme sa s nimi mohli deliť s Božím životom,
ktorý žijeme vo vzťahoch, spoločenstve a jednote
malého spoločenstva v Cirkvi
• a to tým jediným spôsobom, že do týchto
vzťahov pozývame a vťahujeme aj tých, ktorých
evanjelizujeme.

„Aby ste niekoho obrátili, musíte byť, alebo stať sa
jeho blízkym a dôverným priateľom.“
(Rodney Stark, sociológ)

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

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

Domáca úloha
VYHODNOTENIE

• Vypracoval som si zoznam
môjho OIKOS-u
• Prečítal som si Evangelii
nuntiandi 1 až 16 – čo ma v
texte oslovilo a zaujalo?
• Naučil som sa spamäti Mt
28,18-20
• Modlil som sa za svoj OIKOS

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

Nástroj evanjelizácie
str. 50-55

Evanjelizačný nástroj

„SIEŤ“

Najprv niečo o iniciácii
ZUČENÍČTENIE SVETA
str. 50-55

„Ježiš pristúpil k nim
a povedal im: "Daná
mi je všetka moc na
nebi i na zemi.
19

Choďte teda, učte
všetky národy a
krstite ich v mene
Otca i Syna i Ducha
Svätého 20 a naučte
ich zachovávať
všetko, čo som vám
prikázal.
A hľa, ja som s vami
po všetky dni až do
skončenia sveta."
(Mt 28,18-20 SSV).

Doslovný významový preklad tejto vety by
znel zhruba takto:
• a tak teda, keď už ste idúci (svetom)
• premeňte na učeníkov všetky národy (sveta)
• pokrstiac* ich do mena** Otca, Syna i Ducha Svätého
• a učiac ich zachovávať všetko, čo som vám prikázal.
* krstiť, gr. baptizó: ponoriť, potopiť niečo do vody, aj opakovane; umývať
niečo tým, že sa to ponorí do vody; prenesene potom byť niečím premožený,
prevládnutý (napr. nejakou pohromou, katastrofou,...).
V hebrejskom prostredí sa tak nazýval obrad, ktorý ešte pred obriezkou
podstupovali pohania, ktorí sa chceli stať prozelytmi a pripojiť sa tak k
židovskému náboženskému spoločenstvu.
** meno: v hebrejskom myslení je totožné s osobou jeho nositeľa. Povedať
preto napríklad „klaňať sa Menu Boha“ a „klaňať sa Bohu“ znamená úplne
jedno a to isté, niet v tom žiaden významový rozdiel.

Najprv niečo o iniciáciiJE TO PROCES
str. 50-55

Ježiš hovorí, že učeníkom sa človek stáva zhruba v troch
krokoch:

1. UVERENÍM Evanjeliu ako odpoveď na evanjelizáciu:
„Kto uverí a dá sa pokrstiť, bude spasený; ale kto neuverí, bude
odsúdený“ (Mk 16,16 SSV).
„Ale ako budú vzývať toho, v ktorého neuverili? A ako uveria v toho, o
ktorom nepočuli? A ako počujú bez kazateľa?“ (Rim 10,14 SSV).

2. PRIJATÍM KRSTU ako výsledku uverenia.
3. UČENÍM SA – čiže dlhodobým trvajúcim systematickým
procesom, v ktorom sa učeník učí byť vo všetkom ako Kristus
a úplne sa tak v Neho premeniť:
„Oblečte si Pána Ježiša Krista; a o telo sa nestarajte podľa jeho
žiadostí“ (Rim 13,14 SSV);

„Lebo všetci, čo ste pokrstení v Kristovi, Krista ste si obliekli“
(Gal 3,27 SSV);
„Vy, čo ste si vyzliekli starého človeka s jeho skutkami 10 a obliekli ste
si nového, toho, čo sa obnovuje, aby mal pravé poznanie podľa
obrazu toho, ktorý ho stvoril. 11 Potom už niet Gréka ani Žida,
obriezky ani neobriezky, barbara, Skýta, otroka, slobodného, ale
všetko a vo všetkom je Kristus.“ (Kol 3,9-11 SSV).

Najprv niečo o iniciáciiJE TO PROCES
str. 50-55

Najprv niečo o iniciácii
V ŽIDOVSKOM PROSTREDÍ
str. 50-55

Ak si túto schému premietneme na etapy
duchovného rastu, zistíme nasledovné:

EVANJELIZÁCIA
UVERENIE

ohlasovanie

PRVÉ OBRÁTENIE

CESTA OČISŤOVANIA
(= Mojžišov zákon)

KRST
a druhé obrátenie

DRUHÉ OBRÁTENIE

MYSTAGÓGIA
– život s Kristom

CESTA OSVIETENIA

V prevažne židovskom
prostredí prvého storočia sa
kresťanmi stávali vo veľkej
miere Židia, ktorí už prešli
prvým obrátením a ktorí už
kráčali cestou očisťovania,
ako o nej hovorí apoštol
Pavol: „A tak bol zákon
naším vychovávateľom pre
Krista“ (Gal 3,24 SSV).
Boli tak pripravení na
prijatie Evanjelia a druhé
obrátenie – obrátenie od
„zákona“ a „dodržiavania“ k
životu s Kristom a v Kristovi.

Najprv niečo o iniciácii
V POHANSKOM PROSTREDÍ
str. 50-55

Ak si túto schému premietneme na etapy
duchovného rastu, zistíme nasledovné:

EVANJELIZÁCIA
UVERENIE

ohlasovanie

POHANIA ALE ničím
podobným vo svojej praxi
neprešli.

KRST
a druhé obrátenie

DRUHÉ OBRÁTENIE

MYSTAGÓGIA
– život s Kristom

CESTA OSVIETENIA

Boli teda úplne nepripravení
na život s Kristom – ako na
vlastnej koži spoznal
napríklad aj apoštol Pavol
na ním založenej cirkvi v
Korinte, kde práve absencia
tejto prvej etapy
spôsobovala neschopnosť
tamojších kresťanov
skutočne zanechať hriech a
nasledovať Krista (porov.
1 Kor 5,1n; 11,17-22)

Najprv niečo o iniciácii
V POHANSKOM PROSTREDÍ
EVANJELIZÁCIA

NOVÝ PRVOK EVANJELIZÁCIE

ohlasovanie

str. 50-55

NEVERIACI a úplne
NEOBRÁTENÝ pohan
UVERENIE a PRVÉ
OBRÁTENIE

KATECHUMENÁT
(= cesta očisťovania)

KRST
a druhé obrátenie

DRUHÉ OBRÁTENIE

MYSTAGÓGIA
– život s Kristom

CESTA OSVIETENIA

Preto kresťania už hneď od
počiatku vložili do procesu
kresťanskej iniciácie etapu
KATECHUMENÁTU – rádovo
roky trvajúcu prípravu ľudí,
ktorí už uverili v Krista, na svoje
druhé obrátenie, na krst a na
vstúpenie do kresťanstva a
skutočného života s Bohom.
„Katechumenát ... má za cieľ im
umožniť, aby ako odpoveď na
Božiu iniciatívu a v spojení s
cirkevným spoločenstvom
priviedli k zrelosti svoje
obrátenie a svoju vieru. Ide o
"formovanie k plnému
kresťanskému životu...", ktorým
sa učeníci zjednocujú s Kristom,
svojím učiteľom.“
(KKC 1247, 1248)

Najprv niečo o iniciácii
V DNEŠNEJ CIRKVI
str. 50-55

EVANJELIZÁCIA
UVERENIE
a prvé obrátenie

KATECHUMENÁT

KRST, BIRMOVANIE,
EUCHARISTIA
a druhé obrátenie
MYSTAGÓGIA
– život s Kristom

Toto je dodnes fungujúca a v Cirkvi
praktizujúca postupnosť uvádzania
ľudí do kresťanského života s Kristom.
„Stať sa kresťanom sa už od čias apoštolov uskutočňuje postupným
napredovaním a uvádzaním do kresťanského života, ktoré pozostávajú z
viacerých etáp.“ (KKC 1229)
„Uvádzanie do kresťanského života sa v priebehu storočí a podľa
okolností značne menilo. V prvých storočiach Cirkvi dosiahlo veľký rozvoj
s dlhým obdobím katechumenátu a s celým radom prípravných obradov,
ktoré liturgicky vyznačovali cestu katechumenálnej prípravy a vyúsťovali
do slávenia sviatostí uvádzania do kresťanského života.“ (KKC 1230)
„Druhý vatikánsky koncil obnovil pre Latinskú cirkev „viacstupňový
katechumenát dospelých““ (KKC 1232)
„Dnes sa teda vo všetkých latinských a východných obradoch uvádzanie
dospelých do kresťanského života začína ich vstupom do katechumenátu
a vrcholí v jedinom slávení troch sviatostí: krstu, birmovania a
Eucharistie.“ (KKC 1233)

Najprv niečo o iniciácii
U POKRSTENÝCH AKO DETI
str. 50-55

EVANJELIZÁCIA
UVERENIE
a prvé obrátenie

KATECHUMENÁT

KRST, BIRMOVANIE,
EUCHARISTIA
a druhé obrátenie
MYSTAGÓGIA
– život s Kristom

„Krst detí už svojou povahou
vyžaduje katechumenát po
krste.“
(KKC 1231)

„§ 1. Aby sa dieťa dovolene pokrstilo, je
potrebné, aby rodičia, aspoň jeden z
nich alebo kto ich zákonne zastupuje,
súhlasili;
2. aby bola opodstatnená nádej, že
bude vychovávané v katolíckom
náboženstve; ak taká nádej úplne
chýba, má sa krst podľa predpisov
partikulárneho práva odložiť, pričom sa
rodičom vysvetlí dôvod.“
(c. 868 CIC)

Najprv niečo o iniciácii
U POKRSTENÝCH AKO DETI
str. 50-55

KRST

EVANJELIZÁCIA

EVANJELIZÁCIA

UVERENIE
a prvé obrátenie

UVERENIE, prvé obrátenie
a PRVÉ SVÄTÉ PRIJÍMANIE

KATECHUMENÁT

POKRSTOVÝ
KATECHUMENÁT

KRST, BIRMOVANIE,
EUCHARISTIA
a druhé obrátenie

SVIATOSŤ
BIRMOVANIA
a druhé obrátenie

MYSTAGÓGIA
– život s Kristom

MYSTAGÓGIA
– život s Kristom

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

Iniciácia a „Sieť“
str. 50-55

EVANJELIZÁCIA
UVERENIE
a prvé obrátenie

KATECHUMENÁT

KRST, BIRMOVANIE,
EUCHARISTIA
a druhé obrátenie
MYSTAGÓGIA
– život s Kristom

Skúste teraz
porovnať
obidve tieto
schémy!
Čo nájdete?

Iniciácia a „Sieť“
str. 50-55
MYSTAGÓGIA
– život s Kristom
KRST, BIRMOVANIE,
EUCHARISTIA
a druhé obrátenie

MYSTAGÓGIA = PLNÉ VČLENENIE
DO CIRKVI PROSTREDNÍCTVOM
FARNOSTI, jej liturgie, sviatostí,…
ROZHODNUTIE byť kresťanom
a slúžiť Bohu v Katolíckej Cirkvi

KATECHUMENÁT

KATECHUMENÁT = VYSVETĽOVANIE
a POZVANIE DO BUNKY

UVERENIE
a prvé obrátenie

ZÁUJEM o KRISTA, prvé rozhodnutie
sa pre Krista, ešte veľmi povrchné

EVANJELIZÁCIA

EVANJELIZÁCIA = SVEDECTVO
ale už aj VYSVETĽOVANIE

Príprava pôdy na ohlasovanie

V podstate „SIEŤ“
kopíruje iniciačnú
schému, jestvujúcu v
Cirkvi od samého
počiatku.

Iniciácia a „Sieť“
str. 50-55

Nakoniec ho vyzvať/pozvať,
aby urobil krok smerom ku
Kristovi – pričom my aj v
tomto kroku budeme s ním
ako jeho druhovia a priatelia.

VYZVAŤ/POZVAŤ

Povzbudiť ho, dodať mu
odvahu uveriť, že aj on môže
mať a žiť s Kristom novým
životom v slobode a radosti.

DODAŤ ODVAHU

Byť pre druhého oporou,
priateľom, dať mu najavo, že
mi na ňom záleží, že sa na mňa
môže spoľahnúť, že stojím pri
ňom.

BYŤ OPOROU

A „TRI KROKY LÁSKY“
podľa Johna Powella SJ:

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

Iniciácia a „Sieť“ po krokoch
str. 52

První etapa: oikos
MYSTAGÓGIA
– život s Kristom
ROZHODNUTIE SA
a druhé obrátenie

KATECHUMENÁT

UVERENIE
a prvé obrátenie
EVANJELIZÁCIA

PRÍPRAVA PÔDY
na ohlasovanie

V této formaci jde o to,
doprovázet člena svého oikos,
aby přijal Ježíše jako Spasitele
svého života a pomoct mu přejít
z pozice evangelizovaného do
pozice evangelizátora. Když se
evangelizace rozvíjí skrze
obyčejné vztahy s lidmi z našeho
oikos, zkušenost ukazuje, že
největší efekt bude mít, když
postupujeme podle etap
popsaných na obrázku, směrem
zdola.

Iniciácia a „Sieť“ po krokoch
str. 53

Druhá etapa: modlitba
MYSTAGÓGIA
– život s Kristom
ROZHODNUTIE SA
a druhé obrátenie

KATECHUMENÁT

UVERENIE
a prvé obrátenie
EVANJELIZÁCIA

PRÍPRAVA PÔDY
na ohlasovanie

„Zůstaňte ve mně, a já ve vás.
Jako ratolest nemůže nést ovoce
sama od sebe, nezůstane-li při
kmeni, tak ani vy, nezůstanete-li
ve mně. Já jsem vinný kmen, vy
jste ratolesti. Kdo zůstává ve
mně a já v něm, ten nese hojné
ovoce; neboť beze mne
nemůžete činit nic.“ Jn 15,4-5
Jedná se o nejdůležitější bod
celého procesu evangelizace.
Modlitba musí doprovázet
všechny následující etapy.

Iniciácia a „Sieť“ po krokoch
str. 53

Třetí etapa: služba
MYSTAGÓGIA
– život s Kristom
ROZHODNUTIE SA
a druhé obrátenie

KATECHUMENÁT

UVERENIE
a prvé obrátenie
EVANJELIZÁCIA

PRÍPRAVA PÔDY
na ohlasovanie

Láska Kristova nás nutí...(srov. 2 Kor5,14)
„Amen, pravím vám, cokoliv jste učinili
jednomu z těchto mých nepatrných bratří,
mně jste učinili.“ Mt 25,40
Když druhým sloužíme, naše srdce
roztává, protože si uvědomíme, že
sloužíme Ježíši. Skrze službu druhému
stavíme k němu most, protože nám to
umožní poznat jeho srdce, jeho potřeby. V
této etapě vydáváme bratrovi především
svědectví lásky, protože láska vyjádřená
službou je klíčem, kterým je možné
otevřít jakékoli srdce.
„Dnešní člověk raději naslouchá svědkům,
kteří něco dokazují činy, než učitelům, kteří
to vykládají slovy, a učitelům naslouchá
jen tehdy, jsou-li zároveň i svědky."
EN § 41

Iniciácia a „Sieť“ po krokoch
str. 53

Čtvrtá etapa: svědectví
MYSTAGÓGIA
– život s Kristom
ROZHODNUTIE SA
a druhé obrátenie

KATECHUMENÁT

UVERENIE
a prvé obrátenie
EVANJELIZÁCIA

PRÍPRAVA PÔDY
na ohlasovanie

Pavel VI. říká: „Takovýmto svědectvím
beze slov tito křesťané vyvolávají v srdcích
těch, kdo je pozorují, některé neodbytné
otázky, jako např.: proč jsou takoví, proč
žijí právě takto? Co, anebo kdo je k tomu
podněcuje? Takové svědectví je již samo o
sobě tichým, ale přesto velmi silným a
působivým hlásáním radostné zvěsti. "EN
§ 21
Přichází etapa svědectví, kdy máme
mluvit ne o sobě samých, ale o Ježíši a
jeho působení v našem životě. Z tichého
svědectví života přejdeme k přímému
ohlašování Ježíše jako Pána.
„Radostná zvěst, hlásaná vlastním
životem, musí být tedy, dříve či později,
hlásána přímo slovem života. Nelze mluvit
o skutečné evangelizaci, jestli se při ní
nehlásá i jméno, učení, život, zaslíbení,
království a tajemství Ježíše z Nazareta,
Božího Syna.“ EN§22

Iniciácia a „Sieť“ po krokoch
str. 53

Pátá etapa: vysvětlování
MYSTAGÓGIA
– život s Kristom
ROZHODNUTIE SA
a druhé obrátenie

KATECHUMENÁT

UVERENIE
a prvé obrátenie
EVANJELIZÁCIA

PRÍPRAVA PÔDY
na ohlasovanie

„Já jsem světlo světa; kdo mě
následuje, nebude chodit ve tmě, ale
bude mít světlo života.“ Jn 8,12
Přichází etapa, kdy jsme zváni
odpovídat na mnohé otázky, stále
hlubší a náročnější, které nám bratr
s důvěrou předkládá. Svatý Petr nám
říká, že máme vysvětlit důvody
naší naděje, (srov. 1 Petr 3,15)

Iniciácia a „Sieť“ po krokoch
str. 53

Šestá etapa: pozvání do buňky
MYSTAGÓGIA
– život s Kristom
ROZHODNUTIE SA
a druhé obrátenie

KATECHUMENÁT

UVERENIE
a prvé obrátenie
EVANJELIZÁCIA

PRÍPRAVA PÔDY
na ohlasovanie

„Jen zmlkni před Bohem, duše má,
vždyť on mi naději vlévá . Jen on je
má skála, má spása, můj nedobytný
hrad, mnou nic neotřese.“ Ž 62,6-7
„Svěř Hospodinu své počínání a tvé
plány budou zajištěny.“ Přísi 16,3
V této etapě se v srdci bratra, díky
přijaté zvěsti, začíná rodit touha
odevzdat svůj život Ježíši.
Evangelizátor nyní uskutečňuje
pověření hlásat Vzkříšeného Ježíše
(srov. Mk 16,15), když ho pozve na
setkání buňky.

Iniciácia a „Sieť“ po krokoch
str. 53

Sedmá etapa: buňka
MYSTAGÓGIA
– život s Kristom
ROZHODNUTIE SA
a druhé obrátenie

KATECHUMENÁT

UVERENIE
a prvé obrátenie
EVANJELIZÁCIA

PRÍPRAVA PÔDY
na ohlasovanie

„Vytrvale poslouchali učení apoštolů,
byli spolu, lámali chléb a modlili se.“
Sk 2,42
„Hle, sesílám na vás, co slíbil můj
Otec; zůstaňte ve městě, dokud
nebudete vyzbrojeni mocí z výsosti.“
Lk 24,49
Když člověk, kterého
evangelizujeme, přijme Ježíše za
svého Pána, začne v něm růst touha
poznat, milovat a stále více Ježíše
následovat. Bratři a sestry v buňce
jsou ideálním nástrojem přijetí,
podpory a doprovázení nově
příchozího na jeho cestě objevování
Ježíše, na cestě svatosti a přijetí
Pánova pověření a poslání.

Iniciácia a „Sieť“ po krokoch
str. 53

Osmá etapa: farnost
MYSTAGÓGIA
– život s Kristom
ROZHODNUTIE SA
a druhé obrátenie

KATECHUMENÁT

UVERENIE
a prvé obrátenie
EVANJELIZÁCIA

PRÍPRAVA PÔDY
na ohlasovanie

„Chválili Boha a byli všemu lidu milí. A
Pán denně přidával k jejich společenství
ty, které povolával ke spáse.“ Sk 2,47
„Právě tak je vůle vašeho nebeského
Otce, aby nezahynul jediný z těchto
maličkých.“ Mt 18,14
Malé společenství víry, kterým je
buňka, učí bratra začlenit se do většího
společenství, kterým je farnost:
„Církev je viditelnou svátostí spásy"
(srov. EN § 23), skrze přijetí závazků
služby v rámci farnosti.
Evangelizovaný bratr začne sám
evangelizovat s novým zápalem lidi ze
svého vlastního oikos. Tímto
způsobem tvoří potenciál růstu farní
komunity právě ti lidé, kteří jsou
daleko.

„Sieť“ v zhrnutí
str. 51

ČO KONÁ EVANJELIZÁTOR

„Sieť“ v zhrnutíČO PREŽÍVA EVANJELIZOVANÝ
str. 51

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

DUCH SVÄTÝ
str. 55

Zásadným činiteľom evanjelizácie je Duch Svätý.
Bez neho by sa evanjelizácia stala obyčajnou
agitáciou.
My sa dotýkame „uší“ – ale Duch sa dotýka
„srdca“ človeka.
Ak sme plní Ducha, potom aj tie slová, gestá,
skutky, ktoré ľudsky naprosto nedostačujú, zrazu
prinesú svoje ovocie – ako ukazuje Písmo:
„A každý zo zástupu sa usiloval dotknúť sa ho, lebo vychádzala z neho sila a
uzdravovala všetkých“ (Lk 6,19 SSV);
„Rukami apoštolov sa dialo množstvo znamení a divov … Ešte aj na ulice
vynášali chorých a kládli ich na postele a lôžka, aby aspoň Petrova tôňa
padla na niektorého z nich, keď tade pôjde“ (Sk 5,12-15 SSV).

DUCH SVÄTÝ
str. 57

Zásadným činiteľom evanjelizácie je Duch Svätý.
„Evanjelizácia
nikdy
nebude možná bez
pôsobenia
Ducha Svätého. Aj na Ježiša z
Bez neho
by
sa
evanjelizácia
stala
obyčajnou
Nazaretu zostúpil Duch Svätý vo chvíli jeho krstu, keď zaznel Otcov hlas: "Toto je
agitáciou.
môj milovaný Syn, v ktorom mám zaľúbenie“, a tak jasne vyjavil jeho vyvolenie a
poslanie. "Duch ho vyviedol na púšť", kde vybojoval víťazstvo a zložil
My sa
dotýkame
„uší“
– ale
sa svoje
dotýka
najzávažnejšiu
skúšku
prv, než
začalDuch
vykonávať
poslanie. "V moci Ducha“
Svätého
sa vrátil do Galiley a v mestečku Nazarete začal kázať tým, že vzťahoval
„srdca“
človeka.
na seba výrok proroka Izaiáša: "Duch Pánov je nado mnou... Dnes sa splnilo to
Písmo“.
A prv,
než rozoslal
svojich aj
učeníkov
do sveta,gestá,
dýchol na nich a povedal:
Ak sme
plní
Ducha,
potom
tie slová,
"Prijmite Ducha Svätého“.
skutky,
ktoré ľudsky naprosto nedostačujú, zrazu
A skutočne iba po zoslaní Ducha Svätého - na Turíce - rozišli sa apoštoli na
všetkysvoje
strany aovocie
začali veľké
dielo evanjelizácie
zverené Cirkvi. Sv. Peter vysvetlil
prinesú
– ako
ukazuje Písmo:
túto udalosť ľudu ako naplnenie slov proroka Joela, ktorý hovorí: "Vylejem zo
„A každý zo zástupu sa usiloval dotknúť sa ho, lebo vychádzala z neho sila a
svojho Ducha na každé telo“. Peter bol naplnený Duchom Svätým a mohol
uzdravovala všetkých“ (Lk 6,19 SSV);
svedčiť o Božom Synovi. Aj svätého Pavla naplnil Duch Svätý prv, než sa začal
„Rukami
apoštolov
saapoštolskej
dialo množstvo
znamení
a divov
Ešte ajbol
naplný
ulicetohože Ducha
venovať
svojej
službe.
Podobne
aj sv.…Štefan
vynášali
chorýchkeď
a kládli
ich na
aby aspoň
Petrova
tôňa
Svätého,
ho zvolili
zapostele
diakonaa alôžka,
keď vylial
svoju krv
pri mučeníckej
smrti. Ten
padla na
z nich,
tade
pôjde“ (Sk
5,12-15Petrovi
SSV). a Pavlovi aj ostatným
istýniektorého
Duch Svätý,
ktorýkeď
dával
vnuknutia
svätému
apoštolom, čo majú hovoriť, zostúpil aj na tých, čo počúvali Božie slovo.“
(Evangelii nuntiandi 75)

Podmienky na …nás…
ak chceme byť plní Ducha:
Philippe Madre

„Najdôležitejšie je, aby členovia modlitebnej skupiny nažívali v bratskej
jednote.
Ak sa dva či trikrát do týždňa schádzajú na modlitby alebo kvôli nejakej
službe, neznamená to ešte, že žijú v jednote.
Jednota sa zakladá na bratskej láske, o ktorú sa treba neprestajne usilovať a
bez obávania ju preukazovať. Modlitebná skupina, to nie je iba spoločenstvo
kresťanov. Je to zhromaždenie, v ktorom sa vskutku sprítomňuje Kristus.
„Lebo kde sú dvaja alebo traja zhromaždení v mojom mene, tam som ja
medzi nimi." (Mt 18,20).
Tam, kde je jednota narušená, kde niet ochoty odpustiť, kde sa súperí o moc,
kde jeden žiarli na druhého a kde sa zanedbáva poskytovanie pomoci
núdznym, tam sa podkopávajú samotné základy duchovného života, darmo
sa spievajú krásne piesne a zbožne spínajú ruky.
Hybnou silou skupiny zameranej na duchovnú obnovu musí byť veľkodušnosť,
ktorá sa prejavuje aj vzájomným pomáhaním si, delením sa o hmotné statky,
až po určité zrieknutie sa svojich záľub, bratskou láskou a pohostinnosťou. To
preto o prvých kresťanoch ľudia hovorili: „Hľa, ako sa milujú"... a túžili sa k
nim pridať.“

1.
BRATSKÁ
JEDNOTA
Duch je totiž
Duchom Krista a
prebýva v Jeho
Tele a tým je
Jednota Cirkvi!

Podmienky na …nás…
ak chceme byť plní Ducha:
Philippe Madre

„Charizmy slúžia predovšetkým na budovanie Cirkvi, a nie na obohatenie
modlitebnej skupiny (i keď vyťažiť z nich, prirodzene, môže aj ona). Sú určené
na budovanie a rast Kristovho Tela, teda sa viažu na silu, s akou sa vydáva
svedectvo a evanjelizuje.
Nie je správne, ak sa nejaká modlitebná skupina uzatvára sama do seba a
obmedzuje sa na pravidelné spoločné schádzanie sa na modlitby. Mohlo by
sa zdať, že z duchovného hľadiska jej to prospieva, no v takom prípade jej v
kratšom či dlhšom časovom horizonte hrozí zánik. Navyše, takáto skupina
početne veľmi nerastie. Práve pre túto uzavretosť sa jej nedarí získať viac
členov. Niežeby „nelákala", treba si však uvedomiť, že skupina sama osebe
nemá tú moc, aby získala nových záujemcov o modlitbu. Má ju však
svedectvo o živom Kristovi, ktoré by modlitebná skupina mala vydávať.
Skupina, v ktorej vládne kresťanská láska, vďaka hojnej milosti, ktorú prijala,
spravidla ochotnejšie slúži tým najnúdznejším (či už na materiálnom,
mravnom alebo duchovnom poli), tým, ktorí to naliehavo potrebujú.
Skutočným charizmatikom je (alebo sa stane) len ten, kto nejakým spôsobom,
prirodzene v rámci svojich možností, zato však horlivo, evanjelizuje.
Svedectvo, ktoré vydáva svojím životom a prácou, má výrazne evanjelizačný
charakter a uspôsobuje ho k používaniu chariziem. Platí to v rovnakej miere o
jednotlivcovi i skupine.“

2.
EVANJELIZAČNÁ
HORLIVOSŤ
Božia moc tu totiž je
na spásu všetkých
ľudí, nie pre naše
pohodlie, ani nie
preto, aby nás ľudia
obdivovali, ani pre
nič iné.

Podmienky na …nás…
ak chceme byť plní Ducha:
Philippe Madre
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sa stane) len
kto nejakým spôsobom,
prirodzene v rámci svojich možností, zato však horlivo, evanjelizuje.
Svedectvo, ktoré vydáva svojím životom a prácou, má výrazne evanjelizačný
charakter a uspôsobuje ho k používaniu chariziem. Platí to v rovnakej miere o
jednotlivcovi i skupine.“

2.
EVANJELIZAČNÁ
HORLIVOSŤ
Božia moc tu totiž je
na spásu všetkých
ľudí, nie pre naše
pohodlie, ani nie
preto, aby nás ľudia
obdivovali, ani pre
nič iné.

Podmienky na …nás…
ak chceme byť plní Ducha:
Philippe Madre

„Je pravda, že získanie charizmy nie je podmienené životom vo veľkej, najmä
materiálnej chudobe. Človek sa kvôli nej ešte nemusí stať františkánom a
oženiť sa s Pani Chudobou... i keď rehoľa sv. Františka je silne charizmatická.
Na tomto mieste sa chcem zaoberať duchom chudoby, ktorým by mal byť
preniknutý každý kresťan. Ide o ducha chudoby, ktorý nám umožní spoliehať
sa viac na Boha než na ľudí a organizovať svoj život v dôvere, že Jeho
múdrosť nás nesie a stará sa o nás.

Nejedného kresťana napĺňa strach z toho, že nebude mať všetko, čo
potrebuje, že nikdy nebude dostatočne zabezpečený. Tieto obavy, ktorým
(niekedy aj podvedome) kresťania podliehajú, v nich hubia určitú duchovnú
slobodu a veľmi často im bránia v tom, aby počúvali svoje vnútro, čo je
nevyhnutnou podmienkou pre prijatie charizmy.
Takže vzhľadom na to, že bohatstvo môže pôsobiť na duchovnosť aj zhubne
(či už hovoríme o jednotlivcovi alebo skupine), treba pred Bohom v modlitbe
odhaliť svoju pravú tvár a skúmať, čo nás brzdí v duchovnom rozlete a
prekáža nám v tom, aby sme prijali nejakú charizmu.“

3.
EVANJELIOVÁ
CHUDOBA
Božia moc musí mať
priestor na
prejavenie sa – a tak
sa prejaví len tam,
kde jej dôverujeme,
spoliehame sa na
ňu, očakávame ju a
nebojíme sa byť na
nej závislí.

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

Modlitba a duch modlitby
str. 57 až 58

Nejde pritom len o
modlitbu za členov nášho
OIKOS, či za farnosť,
ale o modlitbu všeobecne,
ktorá je dýchaním našej
duše a je (spolu s vierou a
obrátením) kľúčom aj k
liturgii a sviatostiam.

Modlitba a duchUmodlitby
JEDNOTLIVCA A BUNKY
str. 58 až 60

MODLITBA A JEJ FORMY VŠEOBECNE:
• VĎAKA – za Božie dary, pomoc, milosť,…
• CHVÁLA – na rozdiel od „vďaky“ oslavuje Boha za to, kým a aký je, bez
ohľadu na to, či nám niečo dal, alebo nie;
• KLAŇANIE (ADORÁCIA) – spočinutie v Bohu a pred Bohom v mlčaní,
pohrúžení do Božej Prítomnosti, kontemplácia Boha;

• PRÍHOVOR za iných – je to prejav blíženeckej lásky;
• ROZJÍMANIE (Lectio divina) – keď namiesto hovorenia počúvame Boha;
MODLITBA ZA MÔJ OIKOS:

• Vzývajme Ducha Svätého;
• buďme vytrvalí a neochabujme (je to zápas!)
• žehnajme im (priať im dobro, obrátenie, odovzdávať ich Bohu,…)
• odpúšťajme im, ale aj všetkým ostatným;

• v adorácii ich prinášajme cez seba pred Božiu Tvár

Modlitba a duchV PRÍPADE
modlitby
CELEJ FARNOSTI
str. 60 až 61

1. PILIER – EUCHARISTICKÁ ADORÁCIA
„Eucharistická adorace je základním sloupem, protože
hlásáme Pána a ne sebe. „Moje učení není moje."
Jn7,16. Hlásáme-li sebe sama, zůstáváme uzavřeni ve
svém ubohém já a vtahujeme do něj ostatní. Když
hlásáme Jeho, stáváme se spolupracovníky Božími
(srov. 1 Kor3,9). „A tak nic neznamená ten, kdo sází, ani
kdo zalévá, nýbrž Bůh, který dává vzrůst." 1 Kor3,7
Eucharistie tvoří církev. Ustavičněji buduje. Když
přijímáme Kristovo tělo, stáváme se jedním tělem, a to
způsobem stále plnějším a dokonalejším. Tím se stává
hlásání věrohodným. „Pohledte, jak se milují!" říkal
Tertulián o prvních křesťanech, a každý den přibývalo
těch, kdo byli povoláni ke spáse (srov. Sk 2,47 a 5,14).“

Modlitba a duchV PRÍPADE
modlitby
CELEJ FARNOSTI
str. 60 až 61

„Proč je to tak důležité?
Protože adorace je postojem v modlitbě, skrze který
hlásáme Boží svatost a skláníme se před jeho slávou.
Když adorujeme Ježíše, objevíme svatost a blízkost
Boží, protože jenom Kristus vzdává Otci dokonalou
chválu.
Prosme naléhavě a vroucně Ducha Svatého o dar
adorace, která nás proměňuje a připodobňuje Ježíši,
který nás povede na Otcovo srdce a dá nám účast na
objetí lásky, která proudí ve svaté Trojici.
Otec je milující, Syn je milovaný a Duch je Láska, která
cirkuluje mezi Otcem a Synem. Celá osobnost Otce
spočívá ve skutečnosti, že dává Život Synovi, celá
osobnost Syna spočívá v tom, že vzdává nekonečnou
Slávu Otci, celá osobnost Ducha Svatého je vtom, že je
vzájemným darem Otce a Syna.“

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

ÚLOHA…
Lk 11,5-13
str. 61 až 62

5

Potom im hovoril: "Niekto z vás má priateľa. Pôjde k
nemu o polnoci a povie mu: “Priateľu, požičaj mi tri chleby,
6 lebo prišiel ku mne priateľ z cesty a nemám mu čo
ponúknuť.” 7 A on znútra odpovie: “Neobťažuj ma! Dvere
sú už zamknuté a deti sú so mnou v posteli. Nemôžem
vstať a dať ti.” 8 Hovorím vám: Aj keď nevstane a nedá mu
preto, že mu je priateľom, pre jeho neodbytnosť vstane a
dá mu, čo potrebuje. 9 Aj ja vám hovorím: Proste a
dostanete! Hľadajte a nájdete! Klopte a otvoria vám! 10
Lebo každý, kto prosí, dostane, a kto hľadá, nájde, a kto
klope, tomu otvoria. 11 Ak niekoho z vás ako otca poprosí
syn o rybu, vari mu dá namiesto ryby hada? 12 Alebo ak
pýta vajce, podá mu škorpiÓna? 13 Keď teda vy, hoci ste
zlí, viete dávať dobré dary svojim deťom, o čo skôr dá
nebeský Otec Ducha Svätého tým, čo ho prosia!"
(Lk 11,5-13 SSV)

1. Prečo sa mám modliť aj za
problémy, ktorých vyriešenie sa mi
zdá byť nemožné?
2. Prečo by ma mal Pán vypočuť,
keď (ešte) nie som svätý?

ÚLOHA…
Lk 11,5-13
str. 62

14 A toto je dôvera, ktorú
Raz sa na ktoromsi mieste
modlil. Keď skončil, povedal
máme k nemu, že nás
5 Potom im hovoril: "Niekto z vás má priateľa. Pôjde k
mu jeden z jeho učeníkov:
počuje, keď o niečo prosíme
nemu
o polnoci
povie mu:
mi tri
15 chleby,
"Pane,
nauč nása modliť
sa, “Priateľu,
podľapožičaj
jeho vôle.
A ak
6 lebo prišiel ku mne priateľ z cesty a nemám mu čo
ako Ján naučil svojich
vieme, že nás počuje, nech o
7
2
ponúknuť.”
on znútra
“Neobťažuj
ma! vieme
Dvereaj
učeníkov." APovedal
im: odpovie:čokoľvek
prosíme,
sú"Keď
už zamknuté
a deti
sú so mnouto,
v posteli.
Nemôžem
sa modlíte,
hovorte:
že dostaneme,
o čo sme
vstať
a dať
ti.”sa8 Hovorím
vám: Ajho
keď
nevstane a nedá mu
Otče,
posväť
tvoje meno,
žiadali.
3
príď tvoje
preto,
že mukráľovstvo.
je priateľom,
pre jeho neodbytnosť
(1 Jnvstane
5,14-15aSSV)
9 Aj
náš
každodenný
dajja vám hovorím: Proste a
dáChlieb
mu, čo
potrebuje.
4
nám každýHľadajte
deň a odpusť
dostanete!
a nájdete! Klopte a otvoria vám! 10
námkaždý,
naše hriechy,
lebo
aj
Lebo
kto prosí,
dostane,
a kto hľadá, nájde, a kto
my odpúšťame
každému
11 Ak niekoho z vás ako otca poprosí
klope,
tomu otvoria.
svojmu
dlžníkovi.
neuveď
syn
o rybu,
vari muAdá
namiesto ryby hada? 12 Alebo ak
nás do pokušenia."
13

pýta vajce, podá mu škorpiÓna? Keď teda vy, hoci ste
(Lk 11,1-4
zlí, viete dávať dobré
darySSV)
svojim deťom, o čo skôr dá
nebeský Otec Ducha Svätého tým, čo ho prosia!"
(Lk 11,5-13 SSV)

Keď sa teda túžim modliť za
ľudí z môjho OIKOS-u, ako sa
mám modliť?

Domáca úloha
str. 62

• Prečítať si Evangelii nuntiandi 17 až
27 a vypísať si, čo ma v texte zaujalo
a oslovilo;
• Naučiť sa naspamäť osem krokov
„SIETE“
• Naučiť sa naspamäť Ježišovo
poverenie k misii z Jn 20,21-22: „A
znova im povedal: "Pokoj vám! Ako
mňa poslal Otec, aj ja posielam vás."
Keď to povedal, dýchol na nich a
hovoril im: "Prijmite Ducha Svätého“
(Jn 20,21-22 SSV)
• Modliť sa za svoj OIKOS

Druhé stretnutie kurzu farských buniek

02 Modlitba +

Duch Svätý
Koniec dnešnej lekcie

