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Povolaní zvestovať
veľké skutky
Pánove
(1Pt 2,9-10)

DENNÉ ZAMYSLENIA

podľa materiálov na stránkach Konferencie biskupov Slovenska
https://www.kbs.sk/pdf/EKU/EKUTMJK2016.pdf

1. deň

pondelok 18. januára 2016

N
MECH
JE KAMEŇ ODVALENÝ
Čítania:
Ezechiel 37, 12–14

Hľa, ja otvorím vaše hroby, vyvediem vás z nich ako svoj ľud.

Žalm 71, 18b–23

Tvoja moc a tvoja spravodlivosť, Bože, siahajú k výšinám.

Rimanom 8, 15–21

Spolu s ním trpíme, aby sme spolu s ním boli aj oslávení.

Matúš 28, 1–10

Niet ho tu, lebo bol vzkriesený, ako povedal.

Komentár
Myšlienky na tento deň pripravilo Centrum katolíckej mládeže arcidiecézy v Rige. Pramenia z ich
skúseností pri organizovaní Ekumenickej krížovej cesty – každoročného ekumenického
podujatia, ktoré má veľký vplyv na život v Lotyšsku. Táto skúsenosť vedie k zamysleniu nad
tým, čo znamená utrpenie a vzkriesenie v lotyšskom kontexte, a ktoré sú tie veľké skutky
Pánove, ktoré sú pokrstení kresťania povolaní zvestovať.
•

Lotyšská história z obdobia Sovietskeho zväzu naďalej vrhá tiene na ľudí tohto národa.
Ešte stále je veľa žiaľu a bolesti, spôsobených rán, ktoré je ťažké odpustiť. Všetko toto je
ako ten obrovský kameň, ktorý zakrýval otvor do Ježišovho hrobu. Rany ako tieto nás
uväzňujú v duchovnom hrobe.

•

Ak však v našom utrpení spojíme svoju bolesť s jeho bolesťou, tak sa ten príbeh tu nekončí. Nekončí uzavretím v našich hroboch. Zemetrasenie Pánovho vzkriesenia je udalosťou,
ktorá rozochvieva zem, ktorá otvára naše hroby a oslobodzuje nás od bolesti a horkosti,
ktoré nás držia v odlúčení jedných od druhých.

•

Toto je Pánov veľký skutok: jeho láska, ktorá otriasa zemou, ktorá odvaľuje kamene,
ktorá nás oslobodzuje a volá nás do rána nového dňa. Tu, pri tomto novom úsvite sme
znovu zjednotení s našimi bratmi a sestrami, ktorí boli tiež uväznení a plní bolesti. A ako
Mária Magdaléna musíme „rýchlo odísť“ s veľkou radosťou a povedať ostatným, čo Pán
urobil.

Otázky:
•

Ktoré udalosti a situácie v našich životoch a aké okolnosti nás vedú k tomu, že sa uzavierame v hrobe – v smútku, žiali, obavách, úzkosti a zúfalstve? Čo nám bráni prijať
zasľúbenie a radosť Kristovho vzkriesenia?

•

Do akej miery sme pripravení podeliť sa so skúsenosťou s Bohom s tými, ktorých
stretávame?

Modlitba
Pane Ježišu, ty si nás od začiatku vždy miloval
a ukázal si nám hĺbku svojej lásky, keď si zomrel za nás na kríži.
Tým si vstúpil do našich utrpení a rán.
V tejto chvíli kladieme k tvojmu krížu všetky prekážky, ktoré nás oddeľujú od tvojej lásky.
Odvaľ kamene, ktoré nás uväzňujú.
Prebuď nás k tvojmu ránu vzkriesenia.
Tam nech stretneme bratov a sestry, od ktorých sme odlúčení.
Amen.

2. deň

utorok 19. januára 2016

POVOLANÍ BYŤ POSLAMI RADOSTI
Čítania:
Izaiáš 61, 1–4

Duch Pána, Boha, je nado mnou, lebo ma Hospodin pomazal,
poslal ma hlásať radostnú zvesť chudobným.

Žalm 133

Aké je dobré a milé, keď sú bratia spolu!

Filipanom 2, 1–5

Dovŕšte moju radosť: Zmýšľajte rovnako, majte tú istú lásku,
buďte jedna duša a jedna myseľ!

Ján 15,9-12

Toto som vám povedal, aby moja radosť bola vo vás a aby vaša
radosť bola úplná.

Komentár
V dobe Sovietskeho zväzu bolo v Lotyšsku nemožné, aby boli kresťania prítomní vo verejných
médiách. Po dosiahnutí nezávislosti začal Lotyšský štátny rozhlas vysielať kres-ťanské
programy so zameraním na jednotu a misiu. Poskytol tak fórum, kde sa mohli stretnúť vedúci
predstavitelia rozličných cirkví. Toto verejné svedectvo vzájomnej úcty, lásky a ra-dosti
prispelo k duchu ekumenického života v Lotyšsku. Skúsenosť tvorcov kresťanského vysielania
v Lotyšskom štátnom rozhlase inšpirovala toto zamyslenie.
•

Evanjeliová radosť vyzýva kresťanov, aby žili Izaiášovo proroctvo: „Duch Pána, Boha, je
nado mnou, lebo ma Hospodin pomazal, poslal ma hlásať radostnú zvesť utláčaným.“, aby
dobrá správa uzdravila naše zlomené srdcia a oslobodila nás od všetkého, čo nás zväzuje
a robí z nás zajatcov.

•

Keď sme zarmútení pre naše vlastné utrpenie, môže nám chýbať energia zvestovať radosť
prichádzajúcu od Ježiša. Ale aj keď sa cítime neschopní a bez sily odovzdať čokoľvek
komukoľvek, ak prinášame svedectvo o tom mále, čo máme, Ježiš to rozmnoží v nás a
v ľuďoch okolo nás.

•

V evanjeliu nám Ježiš hovorí: „Ako si mňa zamiloval Otec, tak som si zamiloval aj ja vás.
Zostaňte v mojej láske!“ a „milujte sa navzájom tak, ako som vás miloval ja.“ Práve takto
objavíme jeho radosť v nás, aby naša radosť mohla byť úplná. Táto vzájomná láska a vzájomná radosť je v srdci našej modlitby za jednotu. Ako hovorí žalmista: „Aké je dobré
a milé, keď bratia žijú spolu v jednote!“

Otázky:
•

Čo zaháša radosť vo svete a v cirkvách?

•

Čo môžeme prijať od ostatných kresťanov, aby v nás bola Ježišova radosť, ktorá z nás
robí svedkov dobrej zvesti?

Modlitba
Bože lásky,
zhliadni na našu ochotu slúžiť ti napriek našej duchovnej chudobe a obmedzeným schopnostiam.
Naplň najhlbšie túžby našich sŕdc svojou prítomnosťou.
Naplň naše zlomené srdcia svojou uzdravujúcou láskou,
aby sme mohli milovať tak, ako si nás ty miloval.
Udeľ nám dar jednoty, aby sme ti mohli slúžiť s radosťou a deliť sa o tvoju lásku so všetkými.
O toto prosíme v mene tvojho Syna Ježiša Krista, nášho Pána.
Amen.

3. deň

streda 20. januára 2016

SVEDECTVO SPOLOČENSTVA
Čítania:
Jeremiáš 31, 10–13

Prídu a zaplesajú na výšine Siona.

Žalm 122

Jeruzalemu vyprosujte pokoj. Kiež v blahu žijú tí, čo ťa milujú!

Prvý Jánov 4, 16b – 21

Ak niekto hovorí: „Milujem Boha a nenávidí svojho brata“, je klamár.

Ján 17,20-23

Aby boli dokonale jedno, aby svet poznal, že si ma ty poslal.

Komentár
Viac ako desaťročie pôsobí v Lotyšsku Chemin Neuf, medzinárodné katolícke spoločenstvo
s ekumenickým povolaním. Jeho členmi sú katolíci i evanjelici. Spolu zažívajú radosť, ktorá
pramení zo spoločenstva s Kristom a takisto bolesť nejednoty. Ako znamenie tohto rozdelenia
kladú prázdnu paténu a kalich na oltár počas večernej modlitby. Ich skúsenosť inšpirovala
toto zamyslenie.
•

Rozdelenie medzi kresťanmi je prekážkou evanjelizácie. Svet nemôže uveriť, že sme
Ježišovými učeníkmi, kým našej vzájomnej láske niečo chýba. Cítime bolesť z tohto
rozdelenia, keď nemôžeme spolu prijímať telo a krv Kristovu v Eucharistii – sviatosti
jednoty.

•

Zdrojom našej radosti je náš spoločný život v Kristovi. Žiť každý deň náš život
spoločenstva znamená vítať, milovať, slúžiť, modliť sa, a prinášať svedectvo spolu s
kresťanmi z rozličných tradícií. Je to perla obrovskej hodnoty, ktorú nám dáva Duch
Svätý.

•

Noc pred svojou smrťou sa Ježiš modlil za jednotu a lásku medzi nami. Dnes dvíhame
naše ruky a modlíme sa s Ježišom za jednotu kresťanov. Modlíme sa za biskupov,
ordinovaných služobníkov, a členov všetkých našich cirkví. Modlíme sa, aby nás Duch
Svätý všetkých viedol po tejto ceste jednoty.

Otázky:
•

Ako sa pozeráme na kresťanov z iných cirkví? Sme pripravení prosiť o odpustenie pre
predsudky voči nim?

•

Čo môže každý z nás urobiť, aby sme zmenšovali rozdelenie medzi kresťanmi?

Modlitba
Pane Ježišu, ktorý si sa modlil, aby sme všetci mohli byť jedno,
modlíme sa k tebe o jednotu kresťanov podľa tvojej vôle a tvojimi prostriedkami.
Kiež nám tvoj Duch dá schopnosť vnímať utrpenie spôsobené rozdelením,
vidieť náš hriech a dúfať za hranice každej nádeje.
Amen.

4. deň

štvrtok 21. januára 2016

KŇAZSKÝ ĽUD POVOLANÝ ZVESTOVAŤ EVANJELIUM
Čítania:
Genezis 17,1-8

Tvoje meno bude Abrahám, lebo som ťa určil za otca mnohých
národov.

Žalm 145,8-12

Hospodin je milostivý a milosrdný, zhovievavý a láskyplný.

Rimanom 10, 14 - 15

Ako uveria v toho, o ktorom nepočuli?

Matúš 13, 3 – 9

Niektoré zrná padli do dobrej pôdy a priniesli úrodu: jedny
stonásobnú, druhé šesťdesiatnásobnú a ďalšie tridsaťnásobnú.

Komentár
Tieto úvahy boli inšpirované producentmi kresťanského programu Vertikale, ktorý sa vysiela
v nedeľu ráno. Náročná úloha zachovať tento kresťanský hlas v Lotyšskej národnej televízii
ich naučila, že len vtedy, keď sa naučíme vnímať ostatných kresťanov ako bratov a sestry,
môžeme sa odvážiť priniesť Božie slovo do verejného priestoru.
•

V dnešnom svete viac ako kedykoľvek sa slová rinú ako potopa do našich domovov: už
nielen z našich rozhovorov, ale z televízie, rádia a teraz už aj zo sociálnych médií. Tieto
slová majú moc budovať, ale tiež búrať. Mnoho z tohto oceánu slov sa zdá nezmyselné –
je to skôr odvádzanie pozornosti než potrava pre dušu.

•

Človek sa môže utopiť v takom oceáne, kde nie je žiadne posolstvo, ktorého by sme sa
chytili. Ale my sme počuli slovo záchrany, hodili nám ho ako záchranné lano. Volá nás do
spoločenstva, a priťahuje nás k jednote s ostatnými, ktorí ho tiež počuli. Kedysi sme
neboli ľudom, ale teraz sme ľudom Božím.

•

Ba čo viac, sme kňazským ľudom. Zjednotení s ostatnými, ktorí prijali jeho slovo, naše
slová už nie sú len kvapky stratené v oceáne. Teraz máme mocné slovo, ktoré musíme
zvestovať. Zjednotení ho môžeme hlásať mocne: Ješua (Ježiš, hebr.) – Boh zachraňuje.

Otázky:
•

Ktoré osobné ambície, aký duch súperenia, falošné domnienky o iných kresťanoch, hnev,
zlosť alebo zatrpknutosť voči nim zastierajú našu zvesť evanjelia?

•

Kto počuje naše životodarné slovo?

Modlitba
Pane Ježišu, ty si povedal,
že každý bude vedieť, že sme tvoji učeníci, ak sa budeme navzájom milovať.
Daj, nech – posilnení tvojou milosťou – neúnavne pracujeme pre viditeľnú jednotu tvojej Cirkvi,
aby dobrú správu, ktorú sme povolaní zvestovať,
bolo vidieť vo všetkých našich slovách a skutkoch.
Amen.

5. deň

piatok 22. januára 2016

SPOLOČENSTVO APOŠTOLOV
Čítania:
Izaiáš 56,6-8

Veď môj dom sa bude nazývať domom modlitby pre všetky národy.

Žalm 24

Kto smie vystúpiť na vrch Hospodina?

Skutky 2,37-42

Venovali sa učeniu apoštolov, bratskému spoločenstvu, lámaniu chleba
a modlitbám.

Ján 13,34-35

Nové prikázanie vám dávam, aby ste sa navzájom milovali

Komentár
Spoločenstvo kresťanských vedúcich predstaviteľov formuje viditeľný prejav ekumenického
života v Lotyšsku. Stretávajú sa pravidelne na Gaizins, lotyšskom najvyššom vrchu, a na iných
miestach k 40-hodinovému času modlitieb a jednoduchému spoločenstvu pri spoločnom jedle.
Tieto stretnutia sú počas ich trvania podporované nepretržitou modlitbou a bohoslužbou
veriacich. Stretnutia sú obnovou pre vodcov ako spolupracovníkov v Kristu. Skúsenosť
zakladateľa „Lotyšského domu modlitby pre všetky národy“ inšpirovala toto zamyslenie.
•

Ježišovo prikázanie milovať jedni druhých nie je teória. Naše spoločenstvo vzájomnej
lásky sa stáva konkrétnym, keď sa cielene spolu zhromaždíme ako Kristovi učeníci, aby
sme v moci Ducha zotrvávali v bratskom spoločenstve a modlitbe.

•

Čím viac sa kresťania, a zvlášť ich vedúci predstavitelia, spoločne stretávajú s Kristom,
v pokore a trpezlivosti, tým viac sa zmenšujú predsudky, tým viac objavujeme Krista
jeden v druhom, a tým viac sa stávame autentickými svedkami kráľovstva Božieho.

•

Niekedy sa ekumenizmus môže zdať veľmi komplikovaný. Ale radostné spoločenstvo,
spolu zdieľané jedlo a spoločné modlitby a chvály sú spôsobmi apoštolskej jednoduchosti.
Keď ich konáme, poslúchame prikázanie vzájomnej lásky, a hlásame naše Amen na
Kristovu modlitbu za jednotu.

Otázky:
•

Aká je naša skúsenosť stretávania jedni druhých ako bratov a sestier v Kristovi, v bratskom kresťanskom spoločenstve, pri spoločnom jedle a spoločnej modlitbe?

•

Čo očakávame od našich biskupov a ostatných vedúcich predstaviteľov na ceste k viditeľnej jednote Cirkvi? Ako ich môžeme podporovať a povzbudzovať?

Modlitba
Bože nášho Pána Ježiša Krista, Otec slávy,
prosíme, daj všetkým kresťanom,
ale zvlášť tým, ktorým bolo zverené vedúce postavenie v tvojej Cirkvi,
ducha múdrosti a zjavenia,
aby sme očami nášho srdca mohli vidieť nádej, ku ktorej si nás povolal:
jedno je telo a jeden Duch, jeden Pán, jedna viera, jeden krst,
jeden Boh a Otec všetkých, ktorý je nad všetkými, skrze všetkých a vo všetkých.
Amen.

6. deň

sobota 23. januára 2016

NAČÚVAJTE TOMUTO SNU
Čítania:
Genezis 37,5-8

Počúvajte, čo sa mi prisnilo.

Žalm 126

Boli sme ako vo sne.

Rímanom 12,9-13

Buďte si navzájom oddaní v bratskej láske, predbiehajte sa navzájom
v úctivosti.

Ján 21,25

Celý svet by nemal dosť miesta na knihy napísané o tom.

Komentár
Kresťanská nejednota bolí. Cirkvi trpia pre svoju neschopnosť zjednotiť sa ako jedna rodina pri
Pánovom stole, trpia pre rivalitu a dejiny súperenia. Jedna odpoveď na nejednotu sa objavila v roku
2005 vo forme ekumenického časopisu „Kas Mus Vieno?“ (Čo nás zjednocuje?) Skúsenosť pri tvorbe
tohto časopisu podnietila toto zamyslenie.
•

Jozef má sen, ktorý je posolstvom od Boha. Keď však Jozef hovorí o tomto sne svojim
bratom, reagujú s hnevom a násilne, lebo zo sna vyplýva, že sa mu musia pokloniť.
Nakoniec hladomor doženie bratov do Egypta a oni sa klaňajú Jozefovi. Nie je to však
moment poníženia a potupy, ktorého sa báli, ale chvíľa zmierenia a milosti.

•

Ježiš, podobne ako Jozef, nám odhaľuje víziu, posolstvo o živote kráľovstva jeho Otca. Je
to vízia jednoty. Ale ako Jozefových bratov aj nás tá vízia a to, čo sa zdá, že so sebou
prináša, často nahnevá, pobúri a naplní strachom. Vyžaduje, aby sme sa podrobili a pred
Božou vôľou. Bojíme sa jej, lebo máme strach, že by sme niečo mohli stratiť. Ale tá vízia
nie je o strate. Je naopak o znovuzískaní bratov a sestier, ktorých sme stratili, o
znovuzjednotení rodiny.

•

Napísali sme mnoho ekumenických dokumentov, ale víziu kresťanskej jednoty
nevystihneme len v spoločných vyhláseniach, hoci sú dôležité. Jednota, ktorú si Boh
túžobne pre nás želá; vízia, ktorú nám predkladá, ďaleko presahuje čokoľvek, čo
dokážeme vyjadriť v slovách alebo obsiahnuť v knihách. Táto vízia musí byť stelesnená v
našich životoch a v modlitbe a misii, ktorú konáme spoločne s našimi bratmi a sestrami.
Nadovšetko sa uskutočňuje v láske, ktorú preukazujeme jedni druhým.

Otázky:
•

Čo to znamená položiť naše vlastné sny o kresťanskej jednote ku Kristovým nohám?

•

Akým spôsobom Pánova vízia jednoty volá dnes cirkvi k obnove a zmene?

Modlitba
Nebeský Otče,
daj nám pokoru počúvať tvoj hlas,
prijímať tvoje povolanie a zdieľať tvoj sen o jednote Cirkvi.
Pomôž nám plne si uvedomovať bolesť nejednoty.
Kde v nás rozdelenie zanechalo kamenné srdcia,
nech oheň tvojho Svätého Ducha roznieti naše srdcia
a inšpiruje nás víziou byť jedno v Kristu, ako on je jedno s tebou,
aby svet uveril, že si ho ty poslal.
O toto prosíme v mene Ježiša.
Amen.

7. deň

nedeľa 24. januára 2016

POHOSTINNOSŤ V MODLITBE
Čítania:
Izaiáš 62,6-7

Na tvoje múry, Jeruzalem, som postavil hliadky. Po celý deň a po
celú noc neutíchnu.

Žalm 100

Plesaj Hospodinovi, celá zem! Radostne slúžte Hospodinovi!

Prvý Petrov 4,7b-10

Buďte teraz rozvážni a triezvi, aby ste boli pohotoví modliť sa.

Ján 4,4-14

Voda, ktorú mu dám, stane sa v ňom prameňom vody prúdiacej do
večného života.

Komentár
Skúsenosť spoločnej modlitby každý deň počas ôsmich dní Týždňa modlitieb za jednotu
kresťanov pomohla kresťanom v malom mestečku Madona priateľsky sa schádzať. Toto
prinieslo svoje konkrétne ovocie v otvorení ekumenickej modlitebnej kaplnky, v ktorej sú plne
zastúpené prvky evanjelickej, katolíckej i pravoslávnej tradície. Tu sa kresťania stretávajú k
neustálej spoločnej modlitbe 24 hodín denne. Táto skúsenosť stojí na pozadí nasledujúcich
úvah.
•

Kým je ľud Boží rozdelený a kresťania sú si navzájom odcudzení, sme ako Ježiš v Samárii, cudzinci v cudzej zemi, bez bezpečia, bez občerstvenia a bez miesta na odpočinok.

•

Izraelský národ túžil po bezpečnom mieste, kde by mohli vzývať Hospodina. Izaiáš nám
hovorí o veľkom skutku Pánovom: postavil hliadky na múry Jeruzalema, aby ho jeho ľud
mohol bezpečne uctievať vo dne i v noci.

•

Počas Týždňa modlitieb sa naše kostoly a kaplnky stávajú bezpečným miestom, miestom
na odpočinok, kde ľudia môžu nájsť občerstvenie a spojiť sa v modlitbe. Tento týždeň nás
vyzýva, aby sme vytvorili viaceré miesta a chránené časy na modlitbu, lebo keď sa spolu
modlíme, stávame sa jedným ľudom.

Otázky:
•

Ako môžeme podporiť vzájomnú pohostinnosť medzi farnosťami a cirkevnými zbormi na
našom mieste?

•

Je v našom okolí miesto, kde sa môžu kresťania z rozličných tradícií zhromaždiť k
modlitbe? A ak nie je, vieme pomôcť vytvoriť také miesto?

Modlitba
Pane Ježišu,
prosil si svojich apoštolov, aby bdeli a modlili sa s tebou.
Daj, nech vieme ponúknuť svetu chránené priestory a čas,
kde by mohli nájsť občerstvenie a pokoj,
aby sme v spoločnej modlitbe s ostatnými kresťanmi došli k hlbšiemu poznaniu teba.
Amen.

8. deň

pondelok 25. januára 2016

SRDCIA, KTORÉ HORIA PRE JEDNOTU
Čítania:
Izaiáš 52,7-9

Aké milé sú na vrchoch nohy posla, ktorý oznamuje pokoj, posla blaha,
ktorý ohlasuje spásu.

Žalm 30

Môj nárek si zmenil na tanec.

Kolosanom 1,27-29 Aké veľké je bohatstvo slávy tohto tajomstva medzi pohanmi. Ním je
Kristus vo vás.
Lukáš 24,13-36

A počnúc Mojžišom cez všetkých prorokov, im vykladal, čo sa naňho v
celom Písme vzťahovalo.

Komentár
Rôznym cirkvám v Lotyšsku sa podarilo spolupracovať pri evanjelizácii využitím Kurzu Alfa.
Tento kurz vyvinuli v anglikánskom Kostole Svätej Trojice v Bromptone v Londýne. Lotyši,
ktorí prišli k viere prostredníctvom tohto programu, zostávajú otvorení myšlienke učiť sa a byť
obohatení darmi ostatných kresťanských spoločenstiev. Táto skúsenosť inšpirovala nasledujúce úvahy.
•

Sklamaní učeníci, ktorí opúšťajú Jeruzalem a idú do Emauz, stratili nádej, že Ježiš bol
Mesiáš a opúšťajú svoje spoločenstvo. Je to cesta rozdelenia a odlúčenia.

•

V kontraste k tomu sa vracajú do Jeruzalema plní nádeje a s evanjeliovou správou na
perách. Je to posolstvo vzkriesenia, ktoré ich ženie naspäť do srdca spoločenstva a k bratskému spojeniu.

•

Tak často sa kresťania pokúšajú evanjelizovať s duchom súperenia. Chcú naplniť svoje
vlastné kostoly. Ambicióznosť prevažuje nad túžbou, aby ďalší mohli počuť životodarné
posolstvo evanjelia. Pravá evanjelizácia je cestou z Emauz do Jeruzalema, cestou z odlúčenosti k jednote.

Otázky:
•

Ktoré sklamania nás oddeľujú od ostatných?

•

Ktoré dary (iniciatívy, metódy, programy) môžeme prijať od ostatných kresťanských
spoločenstiev?

Modlitba
Pane Ježišu,
spôsobil si, že naše srdcia v nás horia
a poslal si nás naspäť na cestu k našim bratom a sestrám s posolstvom evanjelia na perách.
Pomôž nám vidieť,
že nádej a poslušnosť tvojim príkazom vedú vždy k väčšej jednote tvojho ľudu.
Amen.

