Príprava katechumenov na krst, dospelých na sviatosti a birmovancov na birmovku

Pracovný list číslo 3
Domáca úloha:
 Ak treba, vráť sa doma k 4. lekcii kurzu.
 Najskôr o týždeň (aj s pomocou lekcie, ak treba) vypracuj test na druhej strane. Označ, ktoré otázky si s istotou vedel
zodpovedať sám a ku ktorým si potreboval osviežiť si pamäť s pomocou dnešnej lekcie.
 Nauč sa definície z pracovného listu (ich význam a zmysel, nemusia byť úplne naspamäť).
 Skús si začať osvojovať prax modlitby spytovania svedomia (exámenu) – aspoň raz denne.

Definície na naučenie sa (podľa Kompendia Katechizmu katolíckej Cirkvi, KKKC)
ANJELI
60. Anjeli sú čisto duchovné, netelesné, neviditeľné a
nesmrteľné stvorenia, osobné bytosti obdarené rozumom
a vôľou. Neprestajne kontemplujú Boha z tváre do tváre,
oslavujú ho, slúžia mu a sú jeho poslami pri plnení
poslania spasiť všetkých ľudí.
„Každý veriaci má pri sebe anjela, akoby ochrancu a
pastiera, ktorý ho vedie životom" (svätý Bazil Veľký).
74. Výrazom pád anjelov sa označuje to, že satan a
ostatní zlí duchovia, o ktorých hovorí Sväté písmo a
Tradícia Cirkvi, sa z anjelov, ktorých Boh stvoril ako
dobrých, premenili na zlých, lebo slobodnou a
neodvolateľnou voľbou odmietli Boha a jeho kráľovstvo
a tak zapríčinili vznik pekla. Pokúšajú sa pridružiť
človeka k svojej vzbure proti Bohu. Ale Boh v Kristovi
potvrdzuje svoje isté víťazstvo nad Zlým.
PÁD ČLOVEKA A PRVOTNÝ HRIECH
75. Prvý hriech človeka spočíva v tom, že človek
pokúšaný diablom nechal vo svojom srdci vyhasnúť
dôveru k svojmu Stvoriteľovi. Neposlúchol ho, lebo
chcel byť „ako Boh" (Gn 3,5), ale bez Boha, a nie podľa
Boha. Takto prví ľudia, Adam a Eva, okamžite stratili pre
seba a pre všetkých svojich potomkov milosť prvotnej
svätosti a spravodlivosti.
78. Po prvom hriechu bol svet zaplavený hriechmi. Ale
Boh neponechal človeka v moci smrti. Naopak,
tajomným spôsobom mu v „protoevanjeliu" (Gn 3, 15)
predpovedal víťazstvo nad zlom a pozdvihnutie z pádu.
Je to prvá zvesť o Mesiášovi Vykupiteľovi. Preto tento
pád bude dokonca nazvaný šťastnou vinou (felix culpa),
lebo ona „sa stala hodnou mať takého vznešeného
Vykupiteľa" (liturgia Veľkonočnej vigílie).

DEDIČNÝ HRIECH
76. Dedičný hriech, v ktorom sa rodia všetci ľudia, je
stav pozbavenia prvotnej svätosti a spravodlivosti. Je to
hriech, ktorý sme „zdedili", nie „spáchali". Je to stav, v
ktorom sa rodíme, a nie osobný čin. Pre jednotný pôvod
všetkých ľudí sa prvotný hriech prenáša na Adamových
potomkov spolu s ľudskou prirodzenosťou „nie
napodobňovaním, ale rozmnožovaním". Toto prenášanie
ostáva tajomstvom, ktoré nemôžeme úplne pochopiť.
77. Následkom dedičného hriechu ľudská prirodzenosť
nie je síce úplne skazená, ale je zranená vo svojich
prirodzených silách, podrobená nevedomosti, utrpeniu a
moci smrti a je náchylná na hriech. Táto náchylnosť sa
volá žiadostivosť.
HRIECH DNES
392. Hriech je „skutok alebo slovo, alebo žiadaná vec,
ktoré sú proti večnému zákonu" (svätý Augustín). Je
urážkou Boha, neposlušnosťou voči jeho láske. Zraňuje
prirodzenosť človeka a narúša ľudskú solidaritu. Kristus
vo svojom umučení naplno odhaľuje závažnosť hriechu a
víťazí nad ním svojím milosrdenstvom.
PEKLO
212. Peklo spočíva vo večnom zatratení tých, ktorí
slobodnou voľbou zomierajú v smrteľnom hriechu.
Hlavný trest pekla spočíva vo večnej odlúčenosti od
Boha, lebo jedine v ňom má človek život a blaženosť, pre
ktoré bol stvorený a po ktorých túži. Kristus vyjadruje
túto skutočnosť slovami: „Odíďte odo mňa, zlorečení, do
večného ohňa" (Mt 25, 41).
213. Boh chce, „aby sa všetci dali na pokánie" (2 Pt 3,9).
Ale keďže stvoril človeka slobodného a zodpovedného,
rešpektuje jeho rozhodnutia. Preto sa človek celkom
samostatne a dobrovoľne vylučuje zo spoločenstva s

Bohom, ak až do chvíle svojej smrti zotrváva v
smrteľnom hriechu a odmieta milosrdnú Božiu lásku.
395. Smrteľný hriech sa spácha, keď ide súčasne o vážnu
vec, plné vedomie a uvážený súhlas. Tento hriech v nás

ničí lásku, zbavuje nás posväcujúcej milosti a, ak ho
neoľutujeme, vedie nás do večnej smrti v pekle. Riadnym
spôsobom sa odpúšťa sviatosťou krstu a sviatosťou
pokánia alebo zmierenia.

Pravidelné spytovanie svedomia (exámen)
„Svätý Ignác [spopularizoval] modlitbu, ktorá má veriacim pomôcť nájsť Boha v ich živote. On ju nazýval „spytovanie
svedomia". Vykonáva sa raz denne (zvyčajne pred spaním) alebo dvakrát (napoludnie a večer). Pozostáva z piatich
nenáročných krokov. Tradičným prvým krokom je vďačnosť. Pripomíname si dobré veci, ktoré sa nám počas dňa
stali, a ďakujeme za ne. Druhým krokom spytovania je prosba o milosť „spoznať svoje hriechy", vidieť, kde sme sa
najhlbšej časti samého seba, časti, ktorá nás volá k Bohu, otočili chrbtom. Tretí krok spytovania, prehľad dňa, je
srdcom modlitby. V podstate sa pýtame: „Čo sa dnes stalo?" Predstavme si to ako film v našej hlave. Premietnime si
deň od začiatku do konca, od ranného vstávania až po prípravu do postele večer. Sledujme, z čoho sme boli šťastní, z
čoho nervózni, čo nás miatlo, čo nám pomáhalo viac milovať. Spomínajme si na všetko: obrazy, zvuky, pocity, chute,
rozhovory. Na myšlienky, slová a skutky, ako hovorí Ignác. Každý moment ponúka pohľad na to, kde sa v našom dni
nachádzal Boh. Štvrtým krokom spytovania svedomia je prosiť Boha o odpustenie za čokoľvek hriešne, čo sme
počas dňa urobili. Prosba o odpustenie našich hriechov môže byť oslobodzujúca, môže nám pripomenúť Božiu túžbu
prijať nás späť - ako otec v Ježišovom podobenstve o márnotratnom synovi - bez ohľadu na to, čo sme urobili, ak
úprimne ľutujeme. Jeden z našich profesorov počas teologických štúdií Peter Fink SJ nám povedal, že pri spovedi
netreba klásť dôraz na to, akí sme zlí, ale na to, aký dobrý je Boh. Nakoniec, v poslednom kroku spytovania svedomia
prosíme o milosť, aby nám Boh pomáhal počas nasledujúceho dňa. Zakončiť ho môžeme ľubovoľnou modlitbou.
Ignác navrhuje Otčenáš.“
(James Martin SJ, upravené, krátené)

Test po siedmych dňoch…
Najprv si prečítaj otázku. Potom si na papier napíš odpoveď. Ak odpoveď nevieš, nepíš nič. Po skončení testu si s pomocou
4. lekcie nášho kurzu over svoje odpovede a nájdi odpovede na tie otázky, ktoré si s istotou zodpovedať nevedel!

Kto sú anjeli?

Vedel som?
áno – nie

Sú anjeli zbožštení? Ak hej – ako k tomu došlo?

áno – nie

Sú všetci anjeli zbožštení?

áno – nie

Kto je to Diabol / Satan a odkiaľ sa vzal?

áno – nie

Aké sú „tri dary smrti“ Diabla? V čom spočívali?

áno – nie

Ako tieto tri dary súvisia s „falošnými predstavami o Bohu“?

áno – nie

Ako sa človek v Raji rozhodol?

áno – nie

Čo je to dedičný hriech? Prečo je dedičný a čo sa ním dedí a na koho?

áno – nie

Čo je to frustračný regres a čo má spoločné s hriechom?

áno – nie

Ktoré hriechy nazývame hlavnými a prečo?

áno – nie

V čom spočívajú hriechy proti Duchu Svätému a prečo sú neodpustiteľné?

áno – nie

V čom spočíva podstata Pekla? Prečo je Peklo utrpením?

áno – nie

Kto človeka odsudzuje do Pekla?

áno – nie

Na budúcom stretnutí sa chcem opýtať na…:

