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Šieste stretnutie kurzu farských buniek 

POZVANIE 



Domáca úloha 
VYHODNOTENIE 

• Prečítal si doma str. 95 až 100 

• Preštudoval som si Jn 4,5-19 a 
zodpovedal otázky (str. 103) 

• Vypracoval som si štúdium Biblie  
č. 6 (str. 104 a 105) a hľadal motívy 
jednotlivých postáv! 

• Prečítal som si Evangelii nuntiandi 
49 až 58 a napísal, čo ma oslovilo 
(str. 106) 

• Všimol som si nejaké zmeny na 
sebe, alebo na ľuďoch z môjho 
oikosu? (str. 106) 



PRIPOMENUTIE… 
1) STOJTE NA JEHO STRANE: 
POVZBUĎTE DRUHÉHO K HOVORENIU 
PÝTAJTE SA 
V POKORE A LÁSKE 
POČÚVAJTE CELÝM SRDCOM 
TRPEZLIVO 
POČÚVAJTE AKTÍVNE 
VYJADRITE SÚNÁLEŽITOSŤ 
OCEŇTE, ČO JE NA POSTOJI DRUHÉHO ROZUMNÉ A DOBRÉ 

2) INFORMUJTE, DOSVEDČUJTE: 
AK JE NIEČO PRAVDA, UZNAJTE TO  
AK SA DÁ, VYUŽITE SVEDECTVO 
HOVORTE K VECI A TRIEZVO, bez zbytočných superlatívov 
AK TREBA, JEDNODUCHO VYSVETLITE (jednoduchá schéma) 
AK NESTAČÍTE… – POKOJNE SI TO PRIZNAJTE A PONÚKNITE 
KONZULTÁCIU S NIEKÝM INÝM 

3) NEZNIČTE VZŤAH A PRIATEĽSTVO: 
NEPREPADNITE EMÓCIÁM – vedú k zápasu a hádke! 
NEOBHAJUJTE, len informujte! 
NEÚTOČTE A NEKRITIZUJTE – to si musí priznať on a sám! 
NETLAČTE NA PÍLU – aj tu môže zasvietiť ČERVENÉ SVETLO. 
Máte čas, aj zajtra je deň! 



PRIPOMENUTIE… 

JEDNODUCHÁ SCHÉMA 

Boh nás miluje.  Pozýva nás žiť Jeho život s Ním v 
Nebi. 

Aby sme to dokázali, musíme sa nebeský život naučiť 
žiť. 

Preto založil na zemi Cirkev, v ktorej sa to dá. 

V nej nás učí, ako žiť nebesky. 

V nej nám dáva vo sviatostiach silu tak aj naozaj žiť a 
uzdraviť sa z hriechu (porov. svedectvo z minulej 
lekcie) 

V nej tento život spoločne žijeme (na obraz Boha 
Trojice) 

Dejiny ukazujú, že to funguje a aj ja som sa o tom 
sám presvedčil. 



NECH SA PÁČI,… 

… priestor pre Vaše 
otázky, poznámky, 
postrehy, 
pripomienky! 



PRIPOMENUTIE… 
ZÁKON CIRKVI: 
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Šiesty krok „SIETE“ 

Pozvať človeka, 
ktorý pozitívne 

prijíma 
Evanjelium, do 

spoločenstva 
bunky. 



mimo príručku 

Veľký Obraz 
Všetko to začína JEDNÝM BOHOM,  
ktorý je JEDNOU OSOBOU. 

• Vždy bol, vždy bude, je večný. 

• Všetko má a nič Mu nechýba. 

• Neexistuje nič, z čoho by mohol mať strach, či 
obávať sa toho. 

• Neexistuje nič, čo by Mu chýbalo a mohol by 
po tom túžiť. 

• Je dokonale spokojný sám v Sebe.  

• Je dokonale šťastný sám v Sebe.  

• Spočíva v dokonalom Pokoji, dokonale 
nehybný, ako by povedali teológovia – pretože 
niet ničoho, za čím (či pred čím) či kvôli čomu 
by sa potreboval akokoľvek „unúvať“. 



mimo príručku 

Veľký Obraz 

Z čírej lásky a rozhodnutia deliť sa plodí táto Osoba druhú 
Osobu a dáva jej všetko, čím sama je. 

A tak JEDEN BOH sú už DVE OSOBY, obe rovné jedna 
druhej, obe v dokonalej jednote –  a prvá sa stáva Otcom a 
druhá Synom. 



mimo príručku 

Veľký Obraz 

Panuje medzi nimi dokonalá jednota, dokonalá dôvera, 
dokonalý súlad, dokonalé porozumenie, dokonalé 
vzájomné darovanie sa v láske. 

DVE OSOBY – ALE LEN JEDEN BOH. 



ZDIEĽANIE 

mimo príručku 

Veľký Obraz 
Z tejto vzájomnej lásky Otca a Syna sa nakoniec 
rodí tretia Osoba, Duch Svätý, ktorý vychádza z 
Otca i Syna a je rovný Otcovi i Synovi vo všetkom. 



mimo príručku 

Veľký Obraz 

Tri rôzne 
Osoby, 

rovné si vo 
všetkom 
navzájom, 

ale len Jeden 
Boh. 

V dokonalej 
jednote, 

dokonalom 
súlade, 

dokonalej 
harmónii, bez 
čo i lne tieňa 

nesúladu, 
rozdelenia, či 

dokonca 
konfliktu! 



NECH SA PÁČI,… 

… priestor pre Vaše 
otázky, poznámky, 
postrehy, 
pripomienky! 



mimo príručku 

Veľký Obraz Svoj obraz Trojjediný vtláča do Vesmíru, 
ktorý tvorí: krásu, jednotu v rozdielnosti 

a rozdielnosť v jednote, harmóniu a 
súlad… 



mimo príručku 

Veľký Obraz Nakoniec veľmi trojičným 
spôsobom tvorí aj človeka: 

Muž je stvorený 
výlučne Bohom a 
Božím konaním – 
veľmi podobne, 
ako v Trojici Syn 
vychádza iba a 
výlučne z Otca. 



mimo príručku 

Veľký Obraz Nakoniec veľmi trojičným 
spôsobom tvorí aj človeka: 
Žena ale „vychádza“ – 
podobne ako v Trojici Duch 
Svätý z Otca i Syna – takisto 
z Boha (akt stvorenia) i 
človeka (Adamovo rebro). 



mimo príručku 

Veľký Obraz 
Výsledkom je RAJ-
EDEN, 

dokonalá 
harmónia takisto 
troch: 

BOH, MUŽ a ŽENA 

v trojičnej jednote, 
láske, súlade, 
vzájomnom 
darovaní sa. 



mimo príručku 

Veľký Obraz 

HRIECH 

Hriech spočíva práve v tom, že túto jednotu zničil. 

TRI SATANOVE DARY SMRTI: 
NEDÔVERA + STRACH + SEBECTVO 
= PÝCHA (sebastrednosť, filautia) 

= INDIVIDUALIZMUS 

= MUČIVÁ, VEČNÁ, ZÚFALÁ  
OSAMOTENOSŤ PEKLA: 

večný konflikt, večné rozdelenie, večná závisť,  
večná nenávisť, večné nepriateľstvo, 

večný boj a zápas, večný hnev,… 



NECH SA PÁČI,… 

… priestor pre Vaše 
otázky, poznámky, 
postrehy, 
pripomienky! 



mimo príručku 

Veľký Obraz 
Spása – a teda aj kresťanstvo – 
potom znamená obnovenie 
tejto jednoty: 

• Odpustením a vykúpením zo 
strany Boha; 

• smrťou a znovuzrodením z 
našej strany. 

Výsledkom je CIRKEV: 

Trojičná jednota BOHA, MŇA a 
OSTATNÝCH ĽUDÍ; 

NEBO prítomné už na ZEMI! 



NECH SA PÁČI,… 

… priestor pre Vaše 
otázky, poznámky, 
postrehy, 
pripomienky! 



mimo príručku 

Veľký Obraz – najprv vidieť 

VIERA znamená schopnosť znova vidieť vo svete tento 
obraz Trojice – aj keď hriechom značne polámaný a 
zohyzdený, ale nie úplne zničený! 

A vidieť seba ako súčasť tohto Celku, tejto Jednoty, 
ktorú do sveta vložil Trojjediný Stvoriteľ. 

zásadný predpoklad 



mimo príručku 

Veľký Obraz – jednota s Bohom 
Prvým krokom k obnoveniu 
Božieho zámeru vo mne je 
návrat k Bohu, k jednote 
dôvery a lásky s Bohom. 

„Sám Boh, keď stvoril človeka na svoj obraz, vpísal do jeho  
srdca túžbu vidieť ho. Hoci človek túto túžbu často 
ignoruje, Boh  ho neprestáva priťahovať k sebe, aby žil a 
našiel v ňom tú plnosť pravdy a šťastia, ktorú neprestajne 
hľadá. Človek je teda svojou prirodzenosťou a svojím 
povolaním náboženskou bytosťou, schopnou vstúpiť do 
spoločenstva s Bohom. Toto dôverné a životné spojenie s 
Bohom dáva človekovi jeho základnú dôstojnosť.“  

(KKKC 2) 



mimo príručku 

Veľký Obraz – jednota v sebe 
SVÄTOSŤ nie je nič iné, než obnovenie tejto celistvosti, 
súladu a jednoty v samom sebe tým, že prekonám Diablove 
Tri Dary Smrti: 

• VIEROU nedôveru; 

• NÁDEJOU strach; 

• LÁSKOU sebectvo a žiadostivosť; 

a namiesto pýchy tak vytvorím priestor pre JEDNOTU 
LÁSKY s Bohom a ľuďmi v Cirkvi. 

„Na základe svojej príslušnosti ku Kristovi, … sú Ním [veriaci] povolaní k 
službe Božiemu Kráľovstvu a jeho rozvíjaniu sa v dejinách. Laici žijú 
kresťanské kráľovské poslanie predovšetkým prostredníctvom svojho 
duchovného boja, aby v sebe samých prekonávali kráľovstvo hriechu 
(por. Rim 6,12), a svojím sebadarovaním, aby v láske a spravodlivosti 
slúžili Ježišovi, ktorý je prítomný vo všetkých svojich bratoch a sestrách, 
predovšetkým v najbiednejších (por. Mt 25,40).“  

(Christifideles laici 14) 



mimo príručku 

Veľký Obraz – v rodine 
MUŽ a ŽENA, OTEC a MATKA – obaja potom vnášajú a 
odovzdávajú túto jednotu svojmu manželstvu (jeden 
druhému navzájom) a následne aj celej svojej rodine, 

aby aj v nej vládla láska, sloboda, radosť a jednota Trojice a 
bola skutočnou „malou Cirkvou“. 

„Kresťanská rodina je osobitným prejavom a 
uskutočnením cirkevného spoločenstva; aj z tohto 
dôvodu… sa má volať ,domáca cirkev‘“. Je spoločenstvom 
viery, nádeje a lásky. V Cirkvi nadobúda osobitnú 
dôležitosť, ako to vidno z Nového zákona.“ 

(KKC 2204) 

„Manželia ako manželský pár, rodičia a deti ako rodina ... 
vo viere majú byť "jedno srdce a jedna duša“.“ 

(Ján Pavol II., Familiaris consortio 50) 



mimo príručku 

Veľký Obraz – v bunke 
Malé bunkové spoločenstvo potom nie je nič iné, než 
zdieľanie tejto rodinnej jednoty aj medzi rodinami 
navzájom, vo veľkej Rodine Cirkvi, zhmotnenej vo farnosti a 
v jej malých spoločenstvách (porov. Christifideles laici 26). 

Jeho veľkosť (či malosť) je ohraničená 
našou psychologickou kapacitou počtu 
ľudí, s ktorými dokážeme takýto vzťah 
jednoty života vzájomne žiť: 12 až 15. 



mimo príručku 

Veľký Obraz – v bunke 
zopár tipov a poznámok… 

NORMÁLNE… 
ide postup v poradí ZRELÝ JEDNOTLIVEC – 
RODINA – BUNKOVÉ SPOLOČENSTVO. 

V PRAXI ALE… 
často rodina nie je takouto jednotou. 

V tom prípade…  
je potrebné VYUŽIŤ BUNKU na budovanie 
RODINNEJ JEDNOTY. 

V žiadnom prípade by nemala byť bunka 
konkurentom rodiny, v žiadnom prípade 
by nemala byť niečím, čomu sa venujeme 
na úkor rodiny! 



mimo príručku 

Veľký Obraz – v bunke 
zopár tipov a poznámok… 

BUNKA nie je 
STRETKO! 
STRETKO žije svojím stretaním sa – 
napríklad na modlitby, štúdium Písma a 
podobne. 

BUNKA ALE žije skutočným spoločným 
životom – od spoločnej pomoci cez 
spoločné chodenie na rybačky a na 
dovolenky a grilovanie na záhrade až po 
oné spoločné modlitby, štúdium Písma a 
podobne. 

Základným znakom BUNKY je preto práve 
to, že jej členovia sa spolu cítia skvelo, 
skutočne spolu žijú, užívajú si to vo veľkej 
radosti – a zďaleka nielen „náboženskujú“ 
v zmysle, ako toto slovo bežne chápeme! 

„Ľúbiť neznamená pozerať jeden na 
druhého, ale pozerať spolu jedným 
smerom.“ (A. de Saint-Exupéry) 

Toto je SPIRITUALITA: 
• spôsob konania, niečo konkrétne, 

• čo môžeme robiť spoločne a všetkým 
nám to „pasuje“ a vyhovuje; 

• vďaka tomu medzi sebou vytvárame 
hlbokú jednotu a súzvuk; 

• a sme otvorení všetkým, ktorí sa k nám 
chcú k tomuto spoločnému životu pridať. 

 



mimo príručku 

Veľký Obraz – v bunke 
zopár tipov a poznámok… 

EVANJELIZÁCIA… 
je potom súčasne: 

• VNÁŠANIE tejto slobody, radosti a jednota všade 
tam, kde sme a kde žijeme; 

• SVEDECTVO o tejto jednote a s ňou spojenom 
živote v slobode a radosti, ktorý žijeme; 

• POZÝVANIE a „VŤAHOVANIE“ ľudí okolo nás do 
tejto jednoty! 

TAKŽE OKREM SLUŽBY, SVEDECTVA a 
VYSVETĽOVANIA môže byť veľmi platným 
evanjelizačným nástrojom aj POZVANIE NA AKCIE 
bunkového spoločenstva – grilovačka, výlet, 
posedenie,…; 

aby sme následne mohli dotyčného časom vtiahnuť 
aj do „náboženskej“ roviny života bunky a ukázať 
mu tak zdroj tohto všetkého! 



mimo príručku 

Veľký Obraz – v bunke 
zopár tipov a poznámok… 

EVANJELIZÁCIA… 
je potom súčasne: 

• VNÁŠANIE tejto slobody, radosti a jednota všade 
tam, kde sme a kde žijeme; 

• SVEDECTVO o tejto jednote a s ňou spojenom 
živote v slobode a radosti, ktorý žijeme; 

• POZÝVANIE a „VŤAHOVANIE“ ľudí okolo nás do 
tejto jednoty! 

TAKŽE OKREM SLUŽBY, SVEDECTVA a 
VYSVETĽOVANIA môže byť veľmi platným 
evanjelizačným nástrojom aj POZVANIE NA AKCIE 
bunkového spoločenstva – grilovačka, výlet, 
posedenie,…; 

aby sme následne mohli dotyčného časom vtiahnuť 
aj do „náboženskej“ roviny života bunky a ukázať 
mu tak zdroj tohto všetkého! 

Pokiaľ teda riešite problém, ako 
vniesť túto jednotu do rodiny, 

môžete využiť tento nástroj aj 
týmto smerom: 

NAJPRV pouvažovať, ako vtiahnuť 
rodinu do „nenáboženského“ 
života bunky; 

ABY NESKÔR prijala aj 
„náboženskú“ stránku života 
bunky. 



mimo príručku 

Veľký Obraz – vo farnosti 

A nakoniec – aj keď nám problém času bráni intenzívne žiť jednotu a zdieľať životy s 
ostatnými bunkovými spoločenstvami vo farnosti, predsa s nimi tvoríme skutočnú 
jednotu a spolupracujeme s nimi na jednom a tom istom poslaní v rámci farnosti. 

A potom ako farnosť v rámci dekanátu… diecézy… národnej cirkvi… a samej Cirkvi! 



mimo príručku 

Veľký Obraz – vo farnosti 

A nakoniec – aj keď nám problém času bráni intenzívne žiť jednotu a zdieľať životy s 
ostatnými bunkovými spoločenstvami vo farnosti, predsa s nimi tvoríme skutočnú 
jednotu a spolupracujeme s nimi na jednom a tom istom poslaní v rámci farnosti. 

A potom ako farnosť v rámci dekanátu… diecézy… národnej cirkvi… a samej Cirkvi! 

„Koncil s rozhodnosťou vyzýva laikov, aby sa aktívne podieľali na svojej príslušnosti ku 
čiastkovej Cirkvi a súčasne rozširovali svoj pohľad stále viac pre "katolíckosť". "Nech v sebe 
vytrvalo pestujú" - tak čítame v Dekréte o apoštoláte laikov - "porozumenie pre diecézu, v 
ktorej je farnosť akoby bunkou. Nech sú vždy ochotní na výzvu svojho arcipastiera zapojiť aj 
svoje sily do diecéznych podujatí. Ba, aby išli v ústrety potrebám miest i vidieka, nech 
neobmedzia svoju spoluprácu len na farnosť alebo diecézu, ale nech sa ju snažia rozšíriť aj na 
medzifarskú, medzidiecéznu, celonárodnú alebo medzinárodnú oblasť.“  

(Christifideles laici 26) 



NECH SA PÁČI,… 

… priestor pre Vaše 
otázky, poznámky, 
postrehy, 
pripomienky! 
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Šiesty krok „SIETE“ 

A teraz už poďme 
konečne na to: 

Pozvať človeka, 
ktorý pozitívne 

prijíma 
Evanjelium, do 

spoločenstva 
bunky. 



strany 109 až 113 

Pozvanie – k čomu? 

Jedná sa o pozvanie do „náboženskej sféry“ 
života bunky – a konkrétne na jej bunkové 
modlitbové stretnutie. Takže aj keď sa dovtedy už možno 

evanjelizovaný zapojil do 
„nenáboženského“ života bunky – 
výlety, pomoc, grilovačka,… 

… a aj keď je pravda, že aj toto je 
„náboženské“ a zo vzťahu s Kristom v 
Cirkvi to všetko vyviera a bez Krista a 
Cirkvi by žiadnej bunky ani grilovačky 
nebolo,… 

…. predsa navonok tieto veci a 
stránky života bunky pôsobia 
dosť svetsky: okrem nejakej tej 
modlitby pred jedlom a 
podobne to je celkom normálne 
stretko skvelej party ľudí. 

Teraz po prvý raz pozývame 
evanjelizovaného na vyslovene 
„náboženskú“ záležitosť! 



strany 109 až 113 

Prv, než k tomu dôjde… 

Ešte predtým, než sa evanjelizovaný prvý 
raz zúčastní náboženskej stránky života 
bunky, čiže jej stretka, naplneného 
modlitbou, vyučovaním, diskusiou, 
príhovormi,…  

… musí sa sám rozhodnúť, že chce 
nasledovať Krista a chce Mu uveriť. 

TOTO JE „PRVOTNÉ OBRÁTENIE“ a ním sa 
naplňuje podstata PREDKATECHUMENÁTU. 
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Prvotné obrátenie, čiže… 
To znamená, že v procese vysvetľovania došlo k dvom veciam: 

EVANJELIZOVANÝ prešiel od otázok typu „A PREČO…?“ k 
otázkam typu „TAK AKO…?“, čiže už nediskutuje o tom, či sa 
obrátiť, alebo nie; ale skúma, ako sa to deje a čo to od neho 
vyžaduje. 

MY SAMI ho zase stále viac okrem vysvetľovania aj inšpirujeme, 
povzbudzujeme a dodávame mu odvahu rozhodnúť sa tento 
krok urobiť – bez toho, aby sme skĺzli do nejakého nátlaku! 



109 až 113 

Prvotné obrátenie, čiže… 
To znamená, že v procese vysvetľovania došlo k dvom veciam: 

EVANJELIZOVANÝ prešiel od otázok typu „A PREČO…?“ k 
otázkam typu „TAK AKO…?“, čiže už nediskutuje o tom, či sa 
obrátiť, alebo nie; ale skúma, ako sa to deje a čo to od neho 
vyžaduje. 

MY SAMI ho zase stále viac okrem vysvetľovania aj inšpirujeme, 
povzbudzujeme a dodávame mu odvahu rozhodnúť sa tento 
krok urobiť – bez toho, aby sme skĺzli do nejakého nátlaku! 

Toto obrátenie, samozrejme, nie je 
dokonalé. 

K zrelosti ho dovedie až katechumenát. 

Napriek tomu je ale tu –  

a pre nás je to príležitosť pozvať brata 
(sestru) do bunky, kde toto obrátenie 

môže zosilnieť, prejsť do 
katechumenátu a nakoniec dozrieť na 
skutočnú, dospelú kresťanskú vieru. 

Dnešnou modernou rečou by sme toto 
jeho rozhodnutie nazvali slobodným 

INFORMOVANÝM 
SÚHLASOM  



NECH SA PÁČI,… 

… priestor pre Vaše 
otázky, poznámky, 
postrehy, 
pripomienky! 
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Prvá návšteva! 



Aj keď teda evanjelizovaný nikdy nebol na nijakej 
grilovačke, či inej „svetskej“ akcii bunky, predsa z tohto 

všetkého je už bunke známy a blízky. 
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Prvá návšteva! 
príprava pôdy na pozvanie evanjelizovaného 

MODLITBA 
• Ak už sme s niekým v štádiu vysvetľovania, 
informujme o ňom bunku a začnime sa aj 
ako bunka za neho spoločne modliť. 

INFORMÁCIA 
• Ak už sa za neho modlíme, informujme 
členov bunky o tom, ako sa vec vyvíja, aby 
tak bola celá bunka v tomto procese 
zaangažovaná. 

NIE JE CUDZÍ! 
• Tým docielime okrem iného aj to, že keď evanjelizovaný prvý raz príde na stretnutie 
bunky, nie je jej už vôbec neznámy, naopak, bunka ho víta ako niekoho, koho poznajú – 
pretože aj keby sa nikdy nezúčastnil jej „nenáboženského“ kresťanského rozmeru života, 
predsa o ňom už mnoho počuli, mnoho sa za neho modlili, nie je im ľahostajný a poznajú 
ho už. 
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Návšteva nie je záväzok! 

STÁLE JE TO LEN POZVANIE NA NÁVŠTEVU! 
• Nijakým spôsobom sa preto nesnažíme na dotyčného vyvíjať nejaký akokoľvek dobre 
mienený nátlak, aby sa stal členom bunky. 
• A už vôbec na neho nekladieme hneď od začiatku nejaké bremená, či dokonca 
vyžadujeme nejaké záväzky. 
• Časom síce rozhodnutie prísť musí, musí sa rozhodnúť, či sa stane súčasťou bunky, alebo 
radšej nie – hosťom totiž navždy tiež ostať nemôže. Je ale dôležité, aby sme tomuto 
rozhodnutiu napomohli, nie dotyčného miesto toho odstrašili! 
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vyžadujeme nejaké záväzky. 
• Časom síce rozhodnutie prísť musí, musí sa rozhodnúť, či sa stane súčasťou bunky, alebo 
radšej nie – hosťom totiž navždy tiež ostať nemôže. Je ale dôležité, aby sme tomuto 
rozhodnutiu napomohli, nie dotyčného miesto toho odstrašili! 
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V armáde platí zásada: 
„Vojak, ktorý prežije, 
môže zajtra bojovať 
znova. Vojak, ktorý 
zahynie, už nebude 
bojovať nikdy…“ 

V apoštoláte platí 
zásada: „Priateľstvo, 
ktoré dnes prežije, môže 
zajtra priniesť ovocie. 
Ak ho ale zničíte a toho 
druhého odstrašíte – 
nebude žiadne ovocie!“ 



NECH SA PÁČI,… 

… priestor pre Vaše 
otázky, poznámky, 
postrehy, 
pripomienky! 



Domáca úloha 
strana 115 až 122 

• Urobte si štúdium Biblie na str. 121 

• Prečítajte si Evangelii nuntiandi 59 až 73 a 
napíšte, čo Vás oslovilo (str. 122) 

• Prečítajte si doma str. 115 až 120 o tom, čo je 
to „bunka“ a ako funguje. 

• Urobte si úlohy zo strany 122, čiže: 
- naučiť sa naspamäť definíciu „bunky“: 
„Bunka je malá skupina ľudí v ustavičnom 
raste a rozmnožovaní, vo vnútri ktorej existujú 
vzťahy k oikosu. Bunka má za cieľ 
evanjelizovať, formovať učeníkov a s láskou 
slúžiť prostredníctvom bežných každodenných 
vzťahov“; 
- prijať koncept „záväzku“ vzhľadom na 
povinnosť a zodpovednosť apoštolovať; 
- prijať plne víziu „bunky“. 

K témam zo strán 115 až 120 sa potom 
ešte vrátime na budúcom stretnutí! 
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Koniec dnešnej lekcie 

Šieste stretnutie kurzu farských buniek 

POZVANIE 


