Druhé stretnutie kurzu farských buniek

03 SLUŽBA

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

Domáca úloha
VYHODNOTENIE

• Prečítal som si Evangelii nuntiandi
17 až 27 a vypísal si, čo ma v texte
zaujalo a oslovilo;
• Naučil som sa naspamäť osem
krokov „SIETE“;
• Naučil som 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)
• Modlil som sa za svoj OIKOS

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

PRIPOMENUTIE…
ZÁKON IDENTITY:
Kresťanstvo sa nedá „praktizovať“, nedá sa
„dodržiavať“ ani „zachovávať“, pretože to nie je
nejaká technika, či nejaký systém.
Kresťanstvo, to je identita Krista, ktorou môžeme
buď byť – 7 dní v týždni, 24 hodín denne – alebo
nebyť vôbec.
Kresťanstvo, to je skutočný Boží život, ktorý
alebo žijeme – 7 dní v týždni, 24 hodín denne –
alebo ho nežijeme vôbec.

PRIPOMENUTIE…
ZÁKON VÝLUČNOSTI:
Naraz môžem žiť len jeden život: alebo ten
doterajší, alebo ten nový, Boží.
Ale nijako nemôžem žiť obidva životy naraz.
Naraz môžem mať len jednu identitu. Alebo
ostanem „starým človekom“, ktorým som až
doteraz, alebo sa stanem „novým človekom“,
Božím synom (dcérou) po vzore Krista.
Ale nijako nemôžem mať naraz obidve osobnosti,
obidve identity.

PRIPOMENUTIE…
ZÁKON SMRTI a
ZNOVUZRODENIA:
Ak chceme prijať novú identitu, musíme najprv zanechať
starú.
Ak chceme žiť novým životom, musíme najprv zomrieť tomu
starému.
Ochota odumrieť je nevyhnutným predpokladom
znovuzrodenia!
Ak nie sme ochotní tomuto všetkému odumrieť, znamená to,
že súčasný život a identita sú nám bližšie, než tie, ktoré nám
Boh ponúka.
Prečo by nás teda Boh mal nútiť byť tým, čím byť nechceme a
žiť niečo, čo žiť nechceme?
Namiesto toho Boh vytvoril miesto, kde každý človek môže žiť,
ako sa mu zachce a byť tým, čím sa mu zachce. Volá sa
PEKLO…

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

Nová situácia Božích detí
mimo príručku

Je človekom
Je zhora, z Neba
Jeho otcom je Boh
Je plný Ducha Svätého
Je na svete s poslaním od Otca
Je určený pre oslávenie
Toto všetko už má dané

Nová situácia Božích detí
mimo príručku

Je človekom
Je zhora, z Neba
Jeho otcom je Boh
Je plný Ducha Svätého
Je na svete s poslaním od Otca
Je určený pre oslávenie
Toto všetko už má dané

Som človekom

Nová situácia Božích detí
mimo príručku

Je človekom
Je zhora, z Neba
Jeho otcom je Boh
Je plný Ducha Svätého
Je na svete s poslaním od Otca
Je určený pre oslávenie
Toto všetko už má dané

Som človekom
Som z Božej rodiny
„Teda už nie ste cudzinci ani
prišelci, ale ste spoluobčania
svätých a patríte do Božej
rodiny.“ (Ef 2,19 SSV)
„Veď naša vlasť je v nebi.“ (Flp
3,20 SSV)

Nová situácia Božích detí
mimo príručku

Je človekom
Je zhora, z Neba
Jeho otcom je Boh
Je plný Ducha Svätého
Je na svete s poslaním od Otca
Je určený pre oslávenie
Toto všetko už má dané

Som človekom
Som z Božej rodiny
Mojim otcom je Boh
„Ani Otcom nevolajte nikoho
na zemi, lebo len jeden je váš
Otec, ten nebeský.“ (Mt 23,9
SSV)

Nová situácia Božích detí
mimo príručku

Je človekom
Je zhora, z Neba
Jeho otcom je Boh
Je plný Ducha Svätého
Je na svete s poslaním od Otca
Je určený pre oslávenie
Toto všetko už má dané

Som človekom
Som z Božej rodiny
Mojim otcom je Boh
Som plný Ducha Svätého
„Robte pokánie a nech sa dá
každý z vás pokrstiť v mene
Ježiša Krista na odpustenie
svojich hriechov a dostanete
dar Svätého Ducha.“ (Sk 2,38
SSV)
„Pretože ste synmi, poslal Boh
do našich sŕdc Ducha svojho
Syna a on volá: "Abba, Otče!““
(Gal 4,6 SSV)

Nová situácia Božích detí
mimo príručku

Je človekom
Je zhora, z Neba
Jeho otcom je Boh
Je plný Ducha Svätého

Som človekom
Som z Božej rodiny
Mojim otcom je Boh
Som plný Ducha Svätého

Je na svete s poslaním od Otca

Mám na svete poslanie

Je určený pre oslávenie

„On ustanovil niektorých za
apoštolov, niektorých za
prorokov, iných za evanjelistov
a iných za pastierov a učiteľov,
12 aby pripravovali svätých na
dielo služby, na budovanie
Kristovho tela.“ (Ef 4,11-12
SSV)

Toto všetko už má dané

Nová situácia Božích detí
mimo príručku

Je človekom
Je zhora, z Neba
Jeho otcom je Boh
Je plný Ducha Svätého
Je na svete s poslaním od Otca

Som človekom
Som z Božej rodiny
Mojim otcom je Boh
Som plný Ducha Svätého
Mám na svete poslanie

Je určený pre oslávenie

Som vyvolený na oslávenie

Toto všetko už má dané

„Ak sme deti, sme aj dedičia:
Boží dedičia a Kristovi
spoludedičia; pravda, ak s ním
trpíme, aby sme s ním boli aj
oslávení.“ (Rim 8,17 SSV)

Nová situácia Božích detí
mimo príručku

Je človekom
Je zhora, z Neba
Jeho otcom je Boh
Je plný Ducha Svätého
Je na svete s poslaním od Otca

Som človekom
Som z Božej rodiny
Mojim otcom je Boh
Som plný Ducha Svätého
Mám na svete poslanie

Je určený pre oslávenie

Som vyvolený na oslávenie

Toto všetko už má dané

Toto všetko už mám dané

„Hoci sme boli pre hriechy mŕtvi, oživil nás s Kristom … 6 a s ním
nás vzkriesil a daroval nám miesto v nebi v Kristovi Ježišovi“ (Ef
2,5-6 SSV); „Keď on vlastného Syna neušetril, ale vydal ho za nás
všetkých, akože by nám s ním nedaroval všetko!?“ (Rim 8,32 SSV)

Nová situácia Božích detí
mimo príručku

Je človekom
Je zhora, z Neba
Jeho otcom je Boh
Je plný Ducha Svätého
Je na svete s poslaním od Otca

Som človekom
Som z Božej rodiny
Mojim otcom je Boh
Som plný Ducha Svätého
Mám na svete poslanie

Je určený pre oslávenie

Som vyvolený na oslávenie

Toto všetko už má dané

Toto všetko už mám dané

Boh nás skrze vieru a krst „vmanévroval“ do
rovnakej situácie, v akej žije Kristus, Syn.

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

Nová identita Božích detí
mimo príručku

pred kresťanstvom

ako zmýšľam o sebe
• Som človek.
• Moja vlasť a domov je tu, na zemi.
• Tu žijem svoj život.
• Tu smerujú moje sny, túžby, želania,…
• Mojim cieľom je prežiť tento život čo
najpríjemnejšie.
• Dúfam, že Boh mi v tomto pomôže a bude
žehnať mojim túžbam.
• Keď zomriem, tak to bude koniec môjho života –
opustím a stratím to „všetko mne tak drahé“ – a
preto by som chcel žiť tu na zemi čo najdlhšie a
dožiť sa vysokého veku v zdraví a v pokoji a v
splnených túžbach a tak.... Netúžim po smrti,
nechcem zomrieť, ani pre Krista nie!

čomu verím
Som iba biednym človekom
Som z ľudskej rodiny a sveta
Mojim otcom je človek
Nemám Ducha Svätého

Žijem na svete pre seba
Aj tak ma čaká smrť
Ktovie čo bude potom…

Nová identita Božích detí
mimo príručku

ako kresťan po uverení

ako zmýšľam o sebe
• Som Boží syn (dcéra).
• Boh je môj skutočný otec. Ježiš je môj skutočný
brat a súrodenec.
• Cirkev je moja rodina.
• Nebo je môj domov. Tu, na zemi, som len
cudzinec, ktorý tadiaľto iba prechádza, nie som
tu doma, ani sa tu neusádzam.
• Tento svet je pre mňa len ako „zamestnanie“:
pracujem tu, ale môj život tu už nespočíva!
Nemám tu preto žiadne túžby, ani želania…
• Mojim cieľom je splniť svoje poslanie, svoj
„job“, ktorý ako syn (dcéra) Boha na zemi mám.
• A keď zomriem, bude to pre mňa iba ako
fajront: čas môjho „zamestnania“ ma zemi sa
skončil a ja sa plný radosti vrátim domov! Kiež
by to bolo čím skôr! Už a teším domov...!

čomu verím
Som stále človekom, ale…:
Som z Božej rodiny
Mojim otcom je Boh
Som plný Ducha Svätého

Mám na svete poslanie
Som vyvolený na oslávenie
Toto všetko už mám dané

Nová identita Božích detí
mimo príručku

ako kresťan po uverení

ako zmýšľam o sebe

čomu verím

• Som Boží syn (dcéra).
Som stále človekom, ale…:
• Boh je môj skutočný otec. Ježiš je môj skutočný
brat a súrodenec.
Som
z Božej rodiny
V
kresťanstve
viera
je
ISTOTA
• Cirkev je moja rodina.
mojej IDENTITY.
• Nebo je môj domov. Tu, ohľadom
na zemi, som len
Mojim otcom je Boh
cudzinec, ktorý tadiaľto iba prechádza, nie som
tu doma, ani sa tu• Nie
neusádzam.
je to teda nijaká mienka, dohad,
dúfanie,
či Svätého
Som plný
Ducha
podobné.
Viera = najvyšší stupeň istoty.
• Tento svet je preniečo
mňa len
ako „zamestnanie“:
pracujem tu, ale môj
život tu
nespočíva!
• Netýka
sauž
nejakého
svetonázoru,
anina
nejakých
Mám
svete poslanie
Nemám tu preto žiadne túžby, ani želania…
pravidiel, ale toho KÝM SOM, mojej vlastnej
• Mojim cieľom je splniť svoje poslanie, svoj
Som vyvolený na oslávenie
identity!
„job“, ktorý ako syn (dcéra) Boha na zemi mám.
• A keď zomriem, bude to pre mňa iba ako
Toto všetko už mám dané
fajront: čas môjho „zamestnania“ ma zemi sa
skončil a ja sa plný radosti vrátim domov! Kiež
by to bolo čím skôr! Už a teším domov...!

Nová identita Božích detí
mimo príručku

ako kresťan po uverení

krátko a stručne…
• týmto svetom už len putujem
• mám tu vybojovať svoj boj…
• … a ak v ňom zvíťazím, Nebo
bude moje navždy.
• Toto je jediný zmysel a jediná
náplň celého môjho života, to,
čím som, čo žijem, čo konám a
o čo sa usilujem v každom
okamihu svojho života,
kdekoľvek a s kýmkoľvek som.
Veď čím iným by som mal byť
a čo iné žiť a konať ak nie
toto?

„Milovaní, prosím vás ako cudzincov a
pútnikov…“ (1 Pt 2,11 SSV)
„Bojuj dobrý boj viery a zmocni sa večného
života“ (1 Tim 6,12 SSV); „Nedaj sa premôcť
zlu, ale dobrom premáhaj zlo.” (Rim 12,21
SSV)
„Tomu, kto zvíťazí, dám jesť zo stromu života,
ktorý je v Božom raji“ (Zjv 2,7 SSV); „Kto
zvíťazí, tomu druhá smrť neublíži“ (Zjv 2,11
SSV); „Kto zvíťazí, ten takto bude oblečený do
bieleho rúcha a jeho meno nevymažem z
knihy života, ale vyznám jeho meno pred
svojím Otcom a pred jeho anjelmi“ (Zjv 3,5
SSV); „Toho, kto zvíťazí, posadím vedľa seba
na mojom tróne“ (Zjv 3,21 SSV)
„Kto sa narodil z Boha, nepácha hriech, lebo
v ňom ostáva jeho semeno; a nemôže hrešiť,
pretože sa narodil z Boha“ (1 Jn 3,9 SSV)

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

Tretí krok „SIETE“
strana 64

Ak sme si teda
uvedomili
predchádzajúce, potom
sme pripravení na tretí
krok „SIETE“
i na porozumenie tomu,
ako sa vlastne v našom
živote uskutočňuje.

Prvý „akt“ evanjelizácie
strana 65

„Nechceme ešte raz opakovať všetko, čo sme už
vyššie uviedli. Predovšetkým hodno zdôrazniť toto:
Pre Cirkev prvým evanjelizačným prostriedkom je
svedectvo skutočne kresťanského života, v ktorom sa
človek úplne oddá Bohu a pritom s neobmedzenou
horlivosťou miluje svojho blížneho. Skupine laikov
sme nedávno povedali, že dnešný človek počúva
radšej svedkov než učiteľov, a tých počúva len vtedy,
ak sú zároveň svedkami. Dobre to vystihol svätý
Peter vo svojom popise čistého a bezúhonného
života, ktorý získava bez slov tých, čo neveria slovu.
pápež Pavol VI.

Teda Cirkev privedie svet k evanjeliu predovšetkým
svojím správaním sa a životom, t.j. životom vo
vernosti Kristovi, v chudobe a zdržanlivosti, v
slobodnom postoji voči mocným toho sveta, proste
svätým životom.“
(Evangelii nuntiandi 41)

Prvý „akt“ evanjelizácie
strana 66

„„Ak vidíš lásku, vidíš Najsvätejšiu Trojicu,“ napísal
svätý Augustín. …

pápež Benedikt XVI.

Duch Svätý je … silou premieňajúcou srdce
cirkevného spoločenstva, aby bolo vo svete svedkom
lásky Otca, ktorý chce spraviť z ľudstva zjednoteného
v jeho Synovi jedinú rodinu. Všetky aktivity Cirkvi sú
vyjadrením lásky, ktorá sa usiluje o integrálne dobro
človeka evanjelizáciou prostredníctvom Božieho
slova a sviatostí – čo je neraz heroické úsilie v jeho
historickej realizácii – a hľadá jeho rozvoj v rôznych
oblastiach ľudského života a činností. Tak je láska
službou, ktorú Cirkev koná, aby neochvejne
vychádzala v ústrety utrpeniam a potrebám ľudí,
a to aj materiálnym.“
(Deus caritas est 19)

OTÁZKA NA VÁS…
strana 67

PREČO
sa stať služobníkom?

Prečo sa stať služobníkmi?
strana 67

… lebo je to srdce našej identity!

Môj Otec mi daroval miesto v Nebi,…
„V dome môjho Otca je mnoho príbytkov. Keby to tak
nebolo, bol by som vám povedal, že vám idem pripraviť
miesto?! Keď odídem a pripravím vám miesto, zasa
prídem a vezmem vás k sebe, aby ste aj vy boli tam, kde
som ja. A cestu, kam idem, poznáte.“
(Jn 14,2-4 SSV)

Prečo sa stať služobníkmi?
strana 67

… lebo je to srdce našej identity!

Môj Otec mi daroval miesto v Nebi,…
… ktoré je „Klubom víťazov“!
„A počul som mohutný hlas volať v nebi: "Teraz nastala
spása, moc a kráľovstvo nášho Boha a vláda jeho
Pomazaného, lebo bol zvrhnutý žalobca našich bratov,
ktorý na nich dňom i nocou žaloval pred naším Bohom.
Ale oni nad ním zvíťazili pre Baránkovu krv a pre slovo
svojho svedectva; a nemilovali svoj život až na smrť.
Preto radujte sa, nebesia, aj vy, čo v nich bývate.“
(Zjv 12,10-12 SSV)

Prečo sa stať služobníkmi?
strana 67

… lebo je to srdce našej identity!

Môj Otec mi daroval miesto v Nebi,…
… ktoré je „Klubom víťazov“!
Boh ma vystrojil ako bojovníka, aby som ho získal.
„Oblečte si Božiu výzbroj, aby ste mohli čeliť úkladom diabla.
Lebo nás nečaká zápas s krvou a telom, ale s kniežatstvami a
mocnosťami, s vládcami tohoto temného sveta, so zloduchmi v
nebeských sférach. Preto si vezmite Božiu výzbroj, aby ste
mohli v deň zla odolať, všetko prekonať a obstáť! Stojte teda:
bedrá si prepášte pravdou, oblečte si pancier spravodlivosti a
obujte si pohotovosť pre evanjelium pokoja! Pri všetkom si
vezmite štít viery, ktorým môžete uhasiť všetky ohnivé šípy
zloducha! A zoberte si aj prilbu spásy a meč Ducha, ktorým je
Božie slovo!“
(Ef 6,11-17 SSV)

Prečo sa stať služobníkmi?
strana 67

… lebo je to srdce našej identity!

Môj Otec mi daroval miesto v Nebi,…
… ktoré je „Klubom víťazov“!
Boh ma vystrojil ako bojovníka, aby som ho získal.
Bojujem teda, aby som sa ho zmocnil…
„Bojuj dobrý boj viery a zmocni sa večného života; veď
doň si povolaný.“
(1 Tim 6,12 SSV)

Prečo sa stať služobníkmi?
strana 67

… lebo je to srdce našej identity!

Môj Otec mi daroval miesto v Nebi,…
… ktoré je „Klubom víťazov“!
Boh ma vystrojil ako bojovníka, aby som ho získal.
Bojujem teda, aby som sa ho zmocnil…
… tým, že dobrom premáham zlo.
„Nedaj sa premôcť zlu, ale dobrom premáhaj zlo.“
(Rim 12,21 SSV)

Prečo sa stať služobníkmi?
strana 67

… lebo je to srdce našej identity!

Môj Otec mi daroval miesto v Nebi,…
… ktoré je „Klubom víťazov“!
Boh ma vystrojil ako bojovníka, aby som ho získal.
Bojujem teda, aby som sa ho zmocnil…
… tým, že dobrom premáham zlo.
Zlo je rozdelenie, dobro je jednota všetkých v Bohu.
„Nech je zvelebený Boh a Otec nášho Pána Ježiša Krista,
ktorý… si v ňom predsavzal uskutočniť v plnosti času:
zjednotiť v Kristovi ako v hlave všetko, čo je na nebi aj
čo je na zemi.“ (Ef 1,3.9n SSV)

Prečo sa stať služobníkmi?
strana 67

… lebo je to srdce našej identity!

Môj Otec mi daroval miesto v Nebi,…
… ktoré je „Klubom víťazov“!
Boh ma vystrojil ako bojovníka, aby som ho získal.
Bojujem teda, aby som sa ho zmocnil…
… tým, že dobrom premáham zlo.
Zlo je rozdelenie, dobro je jednota všetkých v Bohu.
Zväzkom jednoty je láska…

„Znášajte sa navzájom a
odpúšťajte si, ak by mal niekto
niečo proti druhému. Ako Pán
odpustil vám, tak aj vy! Ale nad
všetko toto majte lásku, ktorá
je zväzkom dokonalosti!“
(Kol 3,13-14 SSV)

Prečo sa stať služobníkmi?
strana 67

… lebo je to srdce našej identity!

Môj Otec mi daroval miesto v Nebi,…
… ktoré je „Klubom víťazov“!
Boh ma vystrojil ako bojovníka, aby som ho získal.
Bojujem teda, aby som sa ho zmocnil…
… tým, že dobrom premáham zlo.
Zlo je rozdelenie, dobro je jednota všetkých v Bohu.
Zväzkom jednoty je láska…
… ktorá sa uskutočňuje službou milovaným.

„Kto sa bude chcieť stať medzi
vami veľkým, bude vaším
služobníkom. A kto bude chcieť
byť medzi vami prvý, bude
sluhom všetkých. Lebo ani Syn
človeka neprišiel, aby sa dal
obsluhovať, ale aby slúžil a
položil svoj život ako výkupné
za mnohých.“

(Mk 10,43-45 SSV)

Prečo sa stať služobníkmi?
strana 67

… lebo je to srdce našej identity!

Môj Otec mi daroval miesto v Nebi,…
… ktoré je „Klubom víťazov“!
Boh ma vystrojil ako bojovníka, aby som ho získal.
Bojujem teda, aby som sa ho zmocnil…

Proste, toto sme my.
Toto je naša identita.

Toto je náš životný štýl.
Kdekoľvek sme, kamkoľvek
prídeme, s kýmkoľvek sa
stýkame,…
… všade robíme radostne a
úplne samozrejme jedno a to
isté:

… tým, že dobrom premáham zlo.

• stávame sa priateľmi
všetkých

Zlo je rozdelenie, dobro je jednota všetkých v Bohu.

• a všetkých zhromažďujeme
okolo seba ako priateľov

Zväzkom jednoty je láska…

• tým že ich milujeme

… ktorá sa uskutočňuje službou milovaným.

• Kristovou láskou, ktorá je
služobníčkou všetkých.

Prečo sa stať služobníkmi?
strana 67

… lebo je to srdce našej identity!
Proste, toto sme my.

Môj Otec mi daroval miesto v Nebi,…

Toto je naša identita.

Presne takto to žil a konal
Toto je náš životný štýl.
Kdekoľvek
sme, kamkoľvek
sám Ježiš Kristus, náš Pán
a
vzor.
prídeme, s kýmkoľvek sa

… ktoré je „Klubom víťazov“!

Boh ma vystrojil ako bojovníka, aby som ho získal.

stýkame,…
„Kde je láska opravdivá,
tam Boh
… všade robíme radostne a
prebýva.
Bojujem teda, aby som sa ho zmocnil…
úplne samozrejme
Láska Kristova nás zhromažďuje
k stolu.jedno a to
isté:
V ňom sa všetci tešme,
radujme sa spolu.
… tým, že dobrom premáham zlo. Vrúcne ctime Boha, nech
je puto
• stávame
satuhšie.
priateľmi
Milujme sa bratsky z všetkých
otvorenej duše.
Kde je láska
opravdivá,
Boh zhromažďujeme
Zlo je rozdelenie, dobro je jednota všetkých
v Bohu.
• a tam
všetkých
prebýva.“
okolo seba ako priateľov
Zväzkom jednoty je láska…
… ktorá sa uskutočňuje službou milovaným.

• tým že ich milujeme

(antifóna Ubi Caritas z liturgie Zeleného štvrtka)

• Kristovou láskou, ktorá je
služobníčkou všetkých.

Prečo sa stať služobníkmi?
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… lebo je to srdce našej identity!

Môj Otec mi daroval miesto v Nebi,…

Proste, toto sme my.

Služba láskyToto
takjenie
našajeidentita.
ČINNOSŤ,
ktorú
Presne
takto
to
žil
a
konal
Toto
je náš životný štýl.
… ktoré je „Klubom víťazov“!
VYKONÁVAME,
Kdekoľvek
sme, kamkoľvek
sám Ježiš Kristus, náš
Pán
a
vzor.
prídeme, s akýmkoľvek sa
ale je to IDENTITA
Boh ma vystrojil ako bojovníka, aby som ho získal.
stýkame,…
„Kde je láska
opravdivá,
tam
Boh
ŽIVOTNÝ ŠTÝL,
ktorý
… všade robíme radostne a
prebýva.
Bojujem teda, aby som sa ho zmocnil…
úplne
samozrejme
úplne samozrejme
Láska Kristova
nás
zhromažďuje
k stolu.jedno a to
žijeme
isté:
V ňom sa všetci tešme,
radujme sa spolu.
… tým, že dobrom premáham zlo. Vrúcne ctime Boha, nech
jením
puto
• stávame
satuhšie.
priateľmi
a vôbec nad
Milujme sa bratsky z všetkých
otvorenej duše.
nemusíme
nijako
Kde
je
láska
opravdivá,
tam
Boh zhromažďujeme
Zlo je rozdelenie, dobro je jednota všetkých v Bohu.
• a všetkých
uvažovať, pripomínať si
prebýva.“
okolo seba ako priateľov
ho,
či dokonca
sa o jeho štvrtka)
(antifóna
Ubi Caritas z liturgie
Zväzkom jednoty je láska…
• tým že Zeleného
ich milujeme
potrebe presviedčať.
… ktorá sa uskutočňuje službou milovaným.

• Kristovou láskou, ktorá je
služobníčkou všetkých.

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

Ako slúžiť?
strana 69

KONKRÉTNE – v tom,
čo skutočne potrebuje
a spôsobom
hmatateľným;

KOHERENTNE – čiže
sústavne, ako niečo
bežné, ako prejav
priateľstva (opora), nie
jednorazové
„obetovanie sa“.

Ako slúžiť?
strana 69

… ČIŽE JEHO RAST –
láska nie je skutkom
„láskavosti“, kedy pre
dobrý pocit urobíme za
druhého to, čo by si
mal urobiť sám, ale je
to niečo, kedy
dopĺňame to, čo je nad
jeho sily a súčasne tak,
aby sme mu pomohli
rásť a rozvíjať sa.

Ako slúžiť?
strana 69

Láska znamená slúžiť a
pomáhať druhému nie
preto, že si to
zasluhuje,

ale preto, že on to
potrebuje
a pre nás je to spôsob
žitia našej identity v
Kristovi.

Ako slúžiť?
strana 69

Služba lásky je našim
životom, našou
pasiou, sme bojovníci
a láska je našim bojom
a každé jedno
víťazstvo nad zlom –
sebectvom a
rozdelením – je našou
radosťou a rozkošou!

Ako slúžiť?
strana 69

Čiže znova: nie ako
„obetovanie sa“ s
ťažkým srdcom pre
druhého, keď už to
musí byť…
ale radostné a veľmi
citlivé, súcitné, na
blížneho a jeho dobro
orientované konanie a
služba, ktorá
neponižuje,
nezahanbuje,…

Ako slúžiť?
strana 70

„…kde Kristus sýti a
je sýtený.“
(sv. Lev Veľký)
„Kráľ im odpovie:
„Veru, hovorím vám:
Čokoľvek ste urobili
jednému z týchto
mojich najmenších
bratov, mne ste
urobili.““
(Mt 25,40 SSV)

Ako slúžiť?
strana 70

Ak je náš život
Kráľovstvom, potom
bude isto-iste rásť!
„S Božím kráľovstvom je to
tak, ako keď človek hodí
semeno do zeme; či spí alebo
vstáva, v noci či vo dne,
semeno klíči a rastie a on ani
o tom nevie. Zem sama od
seba prináša úrodu: najprv
steblo, potom klas a napokon
plné zrno v klase. A keď úroda
dozreje, hneď priloží kosák,
lebo nastala žatva.“
(Mk 4,26-29 SSV)

Ako slúžiť?
strana 70

Čiže:
Reagovať na
SKUTOČNÚ
POTREBU A
SITUÁCIU
DRUHÉHO,
nie na to, čo by sa
nám hodilo a čo je
nám pohodlné!!!

HĽADAJ RANU
A UZDRAV JU!

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

ZHRNUTIE
Krátko a stručne:
• Otvorene, nepokryto, s
radosťou a slobodou žiť svoje
Božie synovstvo,…
• … a v láske slúžiť druhým a
byť voči nim pozornými a
vnímavými priateľmi –
pretože je to naša identita,
náš život, náš životný štýl a
zmysel nášho pobytu tu, na
zemi.

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

ÚLOHA…
Jn 13,1–17
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Bolo pred veľkonočnými sviatkami. Ježiš vedel, že nadišla jeho hodina odísť z
tohoto sveta k Otcovi. A pretože miloval svojich, čo boli na svete, miloval ich
do krajnosti. 2 Pri večeri, keď už diabol vnukol Judášovi, synovi Šimona
Iškariotského, aby ho zradil, 3 Ježiš vo vedomí, že mu Otec dal do rúk všetko
a že od Boha vyšiel a k Bohu odchádza, 4 vstal od stola, zobliekol si odev,
vzal plátennú zásteru a prepásal sa. 5 Potom nalial vody do umývadla a začal
umývať učeníkom nohy a utierať zásterou, ktorou bol prepásaný. 6 Tak
prišiel k Šimonovi Petrovi. On mu povedal: "Pane, ty mi chceš umývať
nohy?" 7 Ježiš mu odpovedal: "Teraz ešte nechápeš, čo robím, ale neskôr
pochopíš." 8 Peter mu povedal: "Nikdy mi nebudeš umývať nohy!" Ježiš mu
odpovedal: "Ak ťa neumyjem, nebudeš mať podiel so mnou." 9 Šimon Peter
mu vravel: "Pane, tak potom nielen nohy, ale aj ruky a hlavu!" 10 Ježiš mu na
to: "Kto sa okúpal, potrebuje si umyť už len nohy a je celý čistý. A vy ste čistí,
ale nie všetci." 11 Vedel totiž, kto ho zradí, - preto povedal: "Nie všetci ste
čistí." 12 Keď im umyl nohy a obliekol si odev, znova si sadol k stolu a
povedal im: "Chápete, čo som vám urobil? 13 Vy ma oslovujete: “Učiteľ” a:
“Pane” a dobre hovoríte, lebo to som. 14 Keď som teda ja, Pán a Učiteľ, umyl
nohy vám, aj vy si máte jeden druhému nohy umývať. 15 Dal som vám
príklad, aby ste aj vy robili, ako som ja urobil vám. 16 Veru, veru, hovorím
vám: Sluha nie je väčší ako jeho pán, ani posol nie je väčší ako ten, kto ho
poslal. 17 Keď to viete, ste blahoslavení, ak podľa toho aj konáte.
(Jn 13,1-17 SSV)

Verše 1–4: Ktoré štyri veci Ježiš vedel?
Pretože to vedel, čo urobil?

Prečo Šimon odpovedal slovami vo
verši 9?
Prečo Ježiš umyl nohy aj Judášovi?
Napíšte mená troch osôb, ktoré by
potrebovali „umyť nohy“ – akým
spôsobom?

Čo Ježiš sľubuje vo verši 17?

ÚLOHA…
Mt 20,25-28
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20

Vtedy k nemu pristúpila matka Zebedejových synov so svojimi synmi,
poklonila sa a o čosi ho prosila. 21 On sa jej opýtal: "Čo chceš?" Vravela
mu: "Povedz, aby títo moji dvaja synovia sedeli v tvojom kráľovstve
jeden po tvojej pravici a druhý po ľavici." 22 Ježiš odpovedal: "Neviete,
čo žiadate. Môžete piť kalich, ktorý mám ja piť?" Oni mu vraveli:
"Môžeme." 23 On im povedal: "Môj kalich budete piť, ale dať niekomu
sedieť po mojej pravici alebo ľavici nepatrí mne; to dostanú tí, ktorým
to pripravil môj Otec." 24 Keď to počuli ostatní desiati, namrzeli sa na
oboch bratov.
25

Ježiš ich zavolal k sebe a povedal: "Viete, že vládcovia
národov panujú nad nimi a mocnári im dávajú cítiť
svoju moc. 26 Medzi vami to tak nebude. Ale kto sa
medzi vami bude chcieť stať veľkým, bude vaším
služobníkom. 27 A kto bude chcieť byť medzi vami prvý,
bude vaším sluhom. 28 Ako ani Syn človeka neprišiel
dať sa obsluhovať, ale slúžiť a položiť svoj život ako
výkupné za mnohých."
(Mt 20,20-28 SSV)

Aké sú charakteristiky vlád a veľkých
ľudí tohto sveta?

Akým spôsobom sa človek stáva veľkým
podľa Ježiša? Prečo?
Aké dve veci prišiel Ježiš urobiť? Prečo?
Čo znamená byť služobníkom?
Komu môžem byť tento týždeň
služobníkom a akým spôsobom?

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

Domáca úloha
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• Prečítať si Evangelii nuntiandi 28 až
39 a vypísať si, čo ma v texte zaujalo
a oslovilo;
• Naučiť sa naspamäť Ježišovo
poverenie k misii zo Sk 1,8: „Keď
zostúpi na vás Svätý Duch, dostanete
silu a budete mi svedkami v
Jeruzaleme i v celej Judei aj v
Samárii a až po samý kraj zeme.“
(Sk 1,8 SSV)
• Skúsiť byť „služobníkom“ jednej
osobe z môjho OIKOSU a urobiť
pokus o „umytie nôh“ aspoň jednej
z oných troch osôb.

Druhé stretnutie kurzu farských buniek

03 SLUŽBA

Koniec dnešnej lekcie

