Revolúcia

života

/Úvahy nad svätoročnýn programom
podla buly "Apoštolské pamiatky!"
a exhortácie o zmierení "S otcov
skou láskavosťou"/.
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1/ Putovní do Ríma«»»
Ide o pút, iftábožnú cesta do Ríma - o oounutiq v zap-olc zmeny niootu» Toto nám sotva
bude možná?
Ide však aj o pút, nábožná cestu k apoš
tolským pamiatkam ako k vznešeným nótam
duchovného života veriacich, k jeho apoštol
ským počiatkom, prameňom a ideálom, teda o
£0 unvtie v zayHÍe konkrétnej duchovnej ziacn^» Á v" tomto zmysle by nme mali putovať ”
všetci bez výnimky, ktorí varíme, ža^Jirkov
je zbudovaná na základe apoštolov a ža cez
Jilf',a najvyššieho námestníka hovorí k nám
ná§ naj vy sši riadituí Ježiš Kristus»

že svStý otoč Pavol VI» očokávi od náo pre
dovšetkým zmenu ducha, vidno aj z toho, že
dar jubilejných odpustkov dáva aj tým, ktorí
nemajá možno ť dať sa na cestu, ak budú
Í útulkov v duchu sprevádzať /vié koniec
• časti!/.
2/ Jubilejný r-uk
Piše sa rok 1975 podlá nášho letopočtu» Při
pomínáno si tak okrúhle 1975» výročie jeho
začiatku» Je ním udalosť, ktorá nnvždyrrozdelila veky a letopočty a dala im plný zmy
sel: príchod ooloboditoía svota i’ána Ježiša
Krista, zači/tok vykúpenia a otroctví ■. hrie
chu a smrti» A to je dôvod k oslave a ra-
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dooti takej veíkej, akú nemôžu vyvolať ani
tovky iných jubilejných rokov naraz. Je to cé
vo-, aby sa naplno rozozvučali fanfáry íudských
duííí a znovu přivítali svojho usloboditcía e
jediného Krdíá. Tak sa naplní názov ‘'jubilejný"
po hebrejsky totiž”jubel" značí hlahol trúb.
3/ Rok revízie
’•Svätý rok je čas, vktorom jq zinťujo, čin
jo pro ná náboženstvo, čím je pre náa viera,
čo to pre ndo platí,že owe kresťania.Jo tc čas,
kedy uvažuj eno o tejto skutočnosti, ktorej sne
si vedomí. Hej, sne kresťania, pokrstení? srne
nábožný katolícky íud, sne rimenia, všakže.A te
da sú to všetko veci, ktorú veími dobro posnáme.
Ale tu sa pýtame I do akej hĺbky oialia v ikutoorostl fakt, že sme JercE-ťanmi? “To sú fjlová náraestJxíka Kristovho adrm ované rínjkym veriaci* v
lateránskoj bazilike v minulom roku. No určíte
rlctia tnk isto aj nrc nás. Podobne ako slová ev
Leva Vetkého, ktorý nán požiadavku revízie svoj
ho kresťen*kéhoživota už nepredkladá v oznamova
com elo rozkazovacom jpôfiobej "Spoznaj, kresťan
svoju dôstojnosť a ked si ca stel účastným
ne Božej prii'odzenor ti nevracaj sa zlým ži
votom k starodávnej nízkosti! Pamätaj, akej
Hlavy a akého Tela si údom!”
/Šerm.XXI, 3/
4/ Vyššie mieriť!
ADy strčia Trafila terč, mu« í byť zamierená
vyššie. Aby naše úsilie dosiahlo eiaí, musí sme
rovať k Ideálu. Je ním Kristus, bezchybný obraz
Otcovej dokonalosti. A túto všetci bez výnimky
musíme nasledovať, ak chceme tu i vo večností
patriť do jeho rodiny. “Buáte dokonalí oko váš
Otec ,ktor: j o ne nebesiach, je dokonalý" /Mt.
5,48/.
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me. Kudgkým nazývame to, So je iba uviracio,
a krestrn. 1tým to, co je ibn Tndcdtú.IJie div, žo
celý náš život oa j>otom posúva o poschodie niž
šie. Člověk totiž může jestvovať na troch život
ných úrovniach:
najnižšia: človek - sviora,zmietaný poetmi
a citmi,
vyššia:
človek - človek /slušný pohan/,
riadený správ
nym rozumom a
slobodnou vúľou,
najvyššia: človek - krestan,vedený Duchom
Kristovým.
Taký má jediný kompas - vieru - jednotu s Kris
tom v presvedčení, jediný motor - láska Kristo
vu, ktorá nás ženie /2 Kor.5.14/ do služby a
odpúšťania, a jedinú kotvu - nádej, ktorú nás
zjednocuje s Kristom v radostnom i bolestnom
o suite.
Ako naivne jednoducho a namodrejme ale pritom
zahanbujúce nám znie definícia kresírna od ov.
Írovej a z 2. storočia:
"Kesťrii sa kkladá z telu a duše a z Duch: svä
tého'5. Uvedomujem si, že aj z Ducha svätého tak
samozrejme ako z tela n dure ? Vedie ma tento Äa<
Duch Kristov ? ženie ma do konania prekvapujú
cich evanjeliových skutkov lásky ? Pochováva mo
ju sebeckú individualitu do jednoty s Kristom a
všetkými bratmi a centrami v čom ? Ak nie. potom
ho nemám. Ale potom preč s ilúziami ! Pretože
"ten,kto nemá Kristovho Bucha, nie je Kristov"
/Rím. 8,$/ n teda ani Otcov. A taký určite repair
tri do Otcovho doma, ale na smetisko.
!)/ Turíce milosti^ a bratstva
Sv.Otec Pavol-1• v prejave na Turíce
10.6.1973, v ktorom ohláfjj ’ slávenie ov. roku,
prcdlcžiinám ako hlavný program milostivého rote
ka, prechod od normálnej vonkajšej jednoty
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jasné, žc tento zázrak môže spôoobiť ihn 'tedrý
rý Pôvodca milosti, Puch a v. Ale počujme red
šej priamo nxX sv.Utca:"Cirkev sa o to sneží,
aby Kristova sila opár,\ preniklo veriacich,
d i ecúzy, > most i, rehoľné komunity a iné céntrá ktrosťanakéhc života apoštolátu ako aj od
nás oddelené cirkvi a vzbudila sväzkv viery a
lásk^ v Krvi Kristove j .Turíce milosti s; bu
dú iÚiŕt na^vhlTTurzo^uninového br;ytot va• Tcto
je duch, ktorého "roäHvei radi by sme videli
v každej oslave sv. reku.”
či nán to nepripomína slová sv.JdadtPavlť< k Efeznnom 2 /2,13/ť’Stali sne sa blízkymi /prí
buznými/ v krvi Kristovej1’? Aby sme sa však
stali príbuznými v Krvi Kristovej tnuaíiio najpot
prv prijať ťto krv do neba.A keôže krv Kristo
va neznačí tu iba cenu nášho vykúpenia z otroctvn hriechu e smrti, ole súčasne aj prin
cíp nového plného vykúpeného života,ba život
sám,mneíme prijať ľSistc,jeho život t spásu.
Pri’ať však cudziu krv transfúziou môžem* len
vtedy, ek stratíme vlastnú:"Kto stretí svoj
život /nedokonalý, sebecký/ pre iíír, nájdr- ho
/život plný v Kri tovi/”/" at.lu,39/
Ale ak tento istý život Kristov o jeho zmý
šľaním a chcením prijmem ja, ’Iartin,Pcrho,
Janko, Marienke., Sitka,Eva ©tú potom nutne my v
všetci musíme vytvoriť jednotu, bratstvo v
Kristovi.Turíce našej obnovy v milosti stanú
na tuk Turí e a®i nového bratstva.Obnova stane ar
ua zmierením...
6/ Obnova a zmierenie
Hlavné ciele sv.rôku "obnova a zmierenie*
sú stálym a hlavným nro/gramom Božieho ľudu.
Ido o vnútornú zmenu,"o obnovu v Kristovi a
jej vonkajší dôsledok, o zmierenie • Bohom a
bratmi.Ak ide o obnovu v Kristovi, potom ide
o prijatie jeho života, o pokri ctenie, čiže
pokrstenie, teda o prijatie krstu.Vieme predsa
že nestočí krst dostať,
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pridať krst a t sä: no živou vierou vstúpiť do ro
diny božej, je potrebné pokánie.
A to je potrebnú stále.Lebo nik z nás nie je
bez hriechu.Vyhlanujc to Krictov apoštolov.Ján:
"Ak tvrdíme, že nemáme hriechu, aroui neba kla
meme a niet v nár pravdy’’/I Ján 1,1/ Sám Dobrý
Pastier nás takto varuje:"Ale nebudete robiť
pokánie, všetci podobne zahyniete" /Lk 13, 3/.
Akeôžo každú dobro q’ každé zlo pramení v hĺbke
srdca, jc potrebné pot'nie akojnetcnoia^hlboká
revolučná smená orientácie zmýšľania a života,
zoradenie z trónu a denné pribíjanie no, kríž sto
reóho človeka,, eroistu^ ktorý niesie meno "ja"
a intronizácic Pana ježil» Krista, aby oj o nás
platilo v zmýšľaní, cítení aj konaní to evätopavlovfskĽ: "S Krič tom som ukrižovaný a nežijem už
ja, ale žije vo mne Kristnn" /Gal.2,20/.
*e nám ešte veľa chýba k takejto jednote, to
ukazuje naša praxš
-nedostatok bratskej lásk; a z toho plynúce
nedorozumenia a napätia,
-nedoutatok otvorenosti a snahy moľ všetko spo
ločné,
-slabá účinnosť nášho kresťrnskéhosvedoctvs *
našej evanjelizácie,
-jalovo-ť mnohých našich modlitieb.
Čudujeme sa, že nás Pán veľakrát nevypočuje, hoci
sa modlíme o dobre,ktorú si určite aj on praj o.
Napríklad o obrátenie niekoho alebo j plnosť
Ducha sv.Ve? ako nás aj môže Pán >očnť,keô svo
jimi listami v modlitbe hovoríme "áno" a hneč potom svojimi ruakmi "nie".Mnoho našich neverností
takto prskáš* Duchu ov., aby ná ■ naplnil životom
Spasiteľa a aby tak odlil sr v nás,konal akrze
nás a hovoril z nás Ježiš,Ved len v Som má Otec
všetku úctu a slávu, len ~ Mo» môžeme posvätiť
Jeho meno a začať a Iíín vôbec rozhovor.Ale ak
Ho nemáme, oko nás môže počuť a vypočuť ?
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Omg týckt» všeobecných a stálo aktuálnych
pohnútok k obnove a zmiereniu.ktoré už samotný
fakt vyhlásenie sv.roku zvlážť zosilňuje,od tu
celkom osobitné historické motívy, ktoré tomuto
sv.roku dávajú mimoriadny význam,
řijeae v toročí, v ktorom on nap-'chrlo ad pá
cha najviac zla /vojny, hlad, potraty, kna kon
centračné tábory/ ntJ/, ale v ktorom sa aj pésobenio Duchp v.po prvom apoštolskom steroŠí
najvlav prejavuje /rozvoj r'isií, velké obrodné
hnutie, II.vatikánsky konciln jeho reforma/.
Ľohli by sfig ho preto razvet aj storočím Ducha
tJvtitého. Odohráva sa v ňom gigantický zápas
Ducha Kristovho proti duchu temnéi.Ha tomto
kolbišti máme bojovať aj -y.Preto slodiijme zna
menie časov ŤSo nám hovoria á k čomu nás vyzý
vajú T v Dule čítame:
"Zdá sa nám však, že ev. rok méže byť pre Cir
kev v FjJ jej celku 10 rokov po zakončení II.
vati’ánskehc koncilu zavrčením času uvažovania
a reformy a zači tkom nového obdobia to"c" 1. cú'ef, duchovne! a pastorálnej .výstavby, ktorá
by en rozvíjala na namáhavo položených a upev
nených základoch nrodchádzcjácich rokov,vždy
podlá zásad nového žiyctá_v~ Kristovi a spolo
čenstvo včet kých v ítčŕ nom. ”
Teda sv.rok je čnsova zrelým momentom ukončor
nia spi etapy sebapoznania Cirkvi a hľadania
a akú’' ani n konkrétnych ciest obnovy a služby
a začiatku vi novej etapy plného vykročenia
a nrpredobnnia po bezpečne spoznaných a pre
citaných cestách.
Tak sa zdá, že tu ide vlustne o 3 etapy sú 
stredené okolo 2.sty vatikánskeho koncilu:
I.ot pa - od n*« tápenia Jána XXIII. až po ukončenie 2.vatikánskeho koncilu
/28.okž.l953 - 8.dec.1965/*
Bole to etapa sebapoznania Cirkvi,videnia pra
vej tváre /aká je a aká má byť/a poslania a
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a v?ecbecn1/ch zásad pre u c ku-o onen i o reforray.
11.etapa - od konca 2.váti’ ánskeho koncilu až
po sv. rok 1975»Bola to etapa hľadania konkrét
nych ciest v realizovaní všeobecných zásad Kon
cilu a východísk z kríky súčasnej Cirkvi, ktorá
na prejavuje neúčinnosťou cirkevno-tradicionálneho ivykového kresťanstva.Bolo v nej veľa plod
ných úvah a experimentovaní, ale u mnohých J, aj
dosť deštruktívnych pochybností, neistôt a omy
lov v túžbe všetko čím piv zmeniť, zabúdajúc
však pritom na najdôležitejšiu zmenu: seba samé
ho.
Výsledkom pozitívnych snáh sú mnohé obrodné Jinutia /fokoleríni, £iikl> fukoldovci, linuti c okolo
kláštora v Trizé, turíčne hnutie, malé školy
kresťanského života v Spanioloku e Taliansku,
nepomenované hnutia v Sov.sväze a u nás at?/
nové, živé a plné chápanie Cirlrvi, príslušnosti
do nej a kresťanského života, inšpirované Evan
jeliom a Skutkami apoštolskými.Dospelo su k zá
veru, žo k plnej obrode Cirkvi je potrebné vo
viesť do života všetky prvky života prvých kre
sťanov a teda:
- živý osobný aj kolektívny vzťah k Slovu božie
mu najmä Evanjeliu,
- oprav ivé bratské spoločenstvo v konkrétnej
miestnej -lebo skupinovej Cirkvi
- plná účasť na tajomstvo Eucharistie,
- opravdivý modlitbový život, prejavený najmä
neíomulkovanou aktuálnou modlitbou,
- horlivá služba núdznym a evanjelizáeia,
- veľká otvorenosť voči Duchu av. a bratom
- konkrétna onobnásoďqs zodpovednosť voči zod
povedným pastierom aj voči bratskému spolo
čenstvu.
Zc tieto >rvky naozaj jestvovali v živote pr
vých kresťanov, vidíme najjasnejšie najmä z
týchto miest Skutkov apoštolských: 2,42-47»
4,23-31, 4,32-37, 5,1-14,.
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Ha druhej strane však v snahe o lacný záujem
ľudí povstali a,j falošní proroci, hlásajúci kree
sťa»stvo bez kríža, bez obetí.Vývoj sám ukázal,
že také kresťanstvo j® pokazenou soľou, súcou
iba na pošliapanie. Ťažké krízy, odpady a v fcg
lepších prípadoch úprimné obrátenia to jasne
dokazujú.
Teda nie kresťanstvo zvykovo-tr?dicionálne až
zákonnícko-farizejské, ktoré sa uspokojovalo
so zachovaním päť cirkevných prikázaní, ale je
dine opravdivé ponorenie celej svojej existencie
vo viere a láske v Ježiša Krista a do konkrétnej
Božej rodiny bratov a sestier, ktorá je v ňon
vytvorená, te je jediná naša cesta. Slovami Bu
ly duchovná výstavba v nevej etape sa má usku
točniť ” vždy podía zásad nového života v Kri
stovi e. spoločenstve, všetkých v ňom. K
Ak ide o tento nový život, všimnime si, že Kri
stus e valmi náročný:"Veru, veru, hovorím vám,
ak val a spravodlivosť nebude väčšia ako spravo
dlivosť zákonníkov a farizejov, nevojdote do
kráľovstva nebeského.M/Ht. 5,20/
A spravodlivosť zálpnníkov a farizejov, tobolo
na vonok perfektné zachovávanie všetkých záko
nov a predpisov. HÚžeme ich v tejto dôkladnosti
prekcíkx prekonať ? Nikdy nie sami zo seba.Jedi
ný, kto ich prekonal, ktorému nemohli vytknúť
ani jediný hriech, Ježiš Kristus, ün je naša
spravodlivosť a odpustenie /viň 2.časť/ Neostá
va nám teda nič iné, ako vyzliecť sa zo starého
človeka a obliecť »1 nového - nášho jediného
Spasiteľa a Pána Ježiša Krista. Áj toto nesmier
ne prevyšuje naše prirodzené sily, ale je tu
Duch sv.Kristov, ochotný vždy tento zázrak vy
konať, ak sa mu úorimnýi-ipokánim otvoríme a v
tejto otvorenosti udržíme žitím všetkých základ
ných prvkov kresťanského života podľa vzoru
tých prvých, vedených apoštolmi, vauka svetlu
Svätého Ducha dobre ich už poznáme aj v ieh ča
sovej konktrétnej podobe.
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čo nám teda ostáva í
čo iné ako vyhrnúť rukávy a Ksctafcitxiu'jt nastúii< III, etapu - etapu intenzívnej, výstavby
života Cirkvi na nanáhsvo položených základoch
predchádzajúcich rokov.
Ak I.all. etapa bola revolúciou vo sfére pozna
nia, III, etapa má byť revolúciou vo sfére ži
vota. A čo je lákavejšie, čo vznešenejšie, ako
táto Kristova revolúcia živote. ÝZrioni* seba a
naplniť seba a potom meniť a naníňať všetko živé
a otvorené okolo seba plným a radostným životom
Ježiša Krista !
Riadením Božej prozreteľnosti cv. rok, do kto
rého sme vstúpili bude výborný« štartom do tej
to novej etapy, etapy intenzívnej prestavby a
výstavby Kristovho kráľovstva, etapy rcvlúcie
života. Veríme, že oživujúci buch Kristov, s#
ako op ňnobil revolúciu v našom spoznaní, s.;;5sobí ju p.j v našom živote.Len treba sa mu prinne otvoriť a prosiť Otca, odvolávajíce sa na s
slová jeho visí tného Synnť’Keň teda vy,hoci sto
zlí,viete dávať dobré dary svojim deťom, o čo
viac váš Otec nebeský dá Ducha sv. tým, ktoi*í
ho prosia.“/Lk.U,13/.
8./Zmierenie - prameň -okoja.
ristuc nám hovoríV
”Dokoj vám zanechávam, cvoj pokoj vára dávam”/Jn.
14,27/.
MDo ktoréhokoľvek domu vojdete, najprv povedzte:
’’Pokoj r tomuto domu f'H Ak tam bude syn pokoja,
váš pokej spočinie na kí ňom” /Lk 10,5-6/*
Prečo veľakrát neprinášame so sebou pokoj ?
Lebo ho nemáme, A prečo ho nemáme ? Preto, le
bo sme vnútorne rozštiepení, trpíme na duchovnú
schizofréniu. Pwkoj totiž môže vyžarovať iba
vnútorne jednotná vyrovnnan . osobnosť.A takou
rozhodne nie je polovičatý kresťan.
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povrchne,čiastočne.Vedia neho prebýva v ňom
aj starý človek, egoista.. A tr.k v jednom
človeku sú neraz dve rozdielne osoby,
dve protisměrné napätia.Raz je plný zá
pal za Krista,druhý raz plny skleslosti.
Chvíu kríža o Kristom,chvítu beží za rvotom.
Nevie,čo chce.Jo tahaný na dve strany,vmítor
né rozorvaný,nevyrovnaný a preto stále nespo
kojný.
Je len jedno riešenie:pribiť starého človeka
- sebeckého na kríž,ako to urobil sv.Pavol:
"S Kristom som ukrižovaný"/Gal 2,20/.Ptom
aj v nás naplno ožije Kristus,knioža pokoja
Zlz 9,6/,ba Pokoj sám/Vich 5,5/n my budeme
môcť radostne zvolať s tým istým apoštolom:
"A nežijem už ja,ale žije vo ne Kristus."
/Gal 2,20/.
Potom bude sám Kristus vyžarovať z nás svoj
pokoj,ktorý nám zanechal ako svoj velký dar.
Splníme tí k aj výzvu jelo námestníka,ktorú nám
dal z príležitosti svätého roku:"Začni budovať
pokoj od neb ,aby si po jeho dosiahnutí mohol
prinášať ho aj iným!"/Apoštol ká exhortácia
o zmierení ”S otcovskou láskavosťou"/,

>,/ Pravý a falošný oboj
Pán Ježiš v rozlúčkevorn rozhovore pred utrpením
prehlásil svojim učni kom-: "Pokoj vám zanechávam,
svoj pokoj vám dávamj nie ako svet dáva,ja
vám dávam/Jnlt,27/.
Patrí táto Kristova ponuka aj nám kr ťanoia
20.storočiaTZaiste!Tak ako celé evanjelium.
Prečo sú však potom niektorí ateisti pokojnej
ší ako mnohí tzv. kroctonia TNetrpiu na duchov
nú schizofréniu.G ú iba jednou osobnosti u.Smeru
jú iba k jedinému ciclu: k íiobe. A tento ciel
je natoľko silný, “o dokáže zjednotiť ich vnú
torné sily a vytvoriť z nich navonok jednotnú
vyrovnanú osobnosť.
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Veň sebeláska je lato tne naěa nqj väčšia priro
dzená energia.
To platí aj pre nejedno nevcrecké manželstvo
žité ako "egoizmus v dvojici". Aj keň v sku
točná lásku neveria, držia sa ho^ lebo oiio
^e najlacnejším prostriedkom slušného sexuálneho
života, dobrého stravovania, bývanie a spoločen
ského zaradenia,Je pre nich cestou dvoch tahostôjných rovnobežiek, ktoré sa nikdy nemajú
stretnúť, vzájomne výhodným obchodom tela a
toho, čo s ním súvisí. A toto sa nnjloošie da
rí so Svejkovým "to chce klid ’"Nuž načo si te
da ničiť nervy a skracovať život na cudzej hlú
posti ?
Táto jednota bez Krista má však nla± plytký záki
klad.Platí totiž zásada:Aký ciel - taký pokoj.
Več pokoj je účinok dosiahnutia, otela, pokoj"
je spočinutie v cieli./, teda: vratký cici *
vratký pokoj. A z dvoch rovnobežiek, ktoré ne
priťahuje k sebe spoločný bod. v nekonečne, stá
vajú sa mimobežky.
Sam.oláska neznáša totiž ani v dvojici tie ži
votné situácie, ktoré ju ťažko zraňujú a okráda.jú o jej "lásky". Tam končí vyrovnanosť a
pokoj a začína ca rozklad a zúfalstvo#
V takých situáciách aj polovičatý kresťan je
vo výhode. Ťažkosť ho pritlačí na kríž
a tým aj k jednote s tým, ktorý na, ňom vinei
a zvíťazil nad každým utrpením.A otvoril nári
tak štedrý prameň pravého pokoj a.Je ním jeho
Svätý Duch,
Kto sa n nín v Ježišovi Krietovi zjednocuje,do
stáva bohatú, úrodu: "Ovocie Ducha j o vlak láska,
radosť, pokoj, trpezlivosť, láskavosť, dobro
tivosť, zhovievavo ť, miernosť, vernosť,skrom
nosť , z d r žanl i vo as ť , ' ’ i s t o ta."/Gal•5»2 2/.Takt o
volá sv.Pavol prvým krecťanom.Ide tu o samé čno
sti, ktoré tvoria zmierenie a pokoj a zachováva
jú ho.

Chýbajú nám ? A chceme ich ? Potom prijmime
prameň, ktorý ich plodí ! S prosbou po or
nou a vytrvalou a s víeroii bez ^pochybovania.
Lebo jej základom j c verná Božie slovo?
”Keč teda vy* hoci sto zlí viete dávať
dobro dary svojim deťom, o So skôr váš ne
beský Otec dá Ducha sv. tým, ktorí ho oô
prosia. !" /Lk.11,1??.
10. / Rodinná jednota.
iT apoštolskej exhortácii o zmierení pá
pež Pavol VI. nám píše:"Cirkev si musí za
chovať aj napriek rozdielnosti svojich ÔTe»*
nov pôvodná rodinná jednotu, ba čovi ne, má
byt podnetom pre ostatná spoločnosť, tak akc
v prvých storočiach, keď nekresťania pou
kazovali na kresťanov:"Pozrite, ako sa mi
lujú !•* Tento obraz prv, ch kresťanov, ktorí
nežili v idylických po<? ionkach, ale dozrie
vali v skúškach a utrpení, nám môže pomôcť
rekonať aj řnnx dnen'nelegitímne e neTegpeone rozdiel: .
Iste nie náhodou pápež Pavol sdÔrazúvje ro
dinnú jednotu. Vect rodinnosť je najzjavnej«
šou najpotrebnojôou a najbožskej šou vlostnoť
sťou Cirkvi.Rodinná jednota totiž vyjadruje
najpodstatnejšiu blnstnosť živého Boha, naj
ev. Trojicce - nestvorenej božej rodiny.
Potom aj Cirkev ako spoločenstvo tých^ kto
rí skrze Ježiša Krista majú účasť na živote
neotvorenej božej rodiny, nutne musí mať no
prv m mieste rodinnnosť.
11. Nové spoločenstvo.
bvľ“spoločenstvorodiny božej vzniká
medzi dvoma, tromi, ktorí uverili v Ježi
ša Krista a poločnc začínajú hľadať najprv
v modlitbe a potom zaiste aj v skutkoch
záujmy jeho kráľovstva a potreby jeho bra
tov podlá týbhto jelio >lov:wA zasa Vám ho
vorím, keú dvaja zporaedzi vás na zemi © čo
koľvek budú prosiť jednomyseľne, dostanú tc
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stí dvaja alebo x traja zhromaždení v mojom me
ne, tam som aj ja medzi nimi. w/!!t.13,13,20/.
Kde oú však zhromaždeníbratie, okolo svojho naj
staršieho iľxx brta Ježiša Kríst* , tam je jeho
rodina Cirkev.
Takto začali počan druhej svetovej vojny v ne
ľudských podmienkach zajateckého tábora v thaj
skej džun. li aj dvoja škótski zajatci, prote
stanti» Miller a katolík ’'oore. Koč bola bieda
nejvnčšie, začali sa strctuí v Kristovi * vytvo
rili tak rodinu božiu, záclir^nkyňu živote, Rástis
la reťazovou reakciou., z c- krátky čas zmenila pe
klo utrpenia,nenávist, zúfalstvo a umierania
v Golgotu vierjj lásky a svitajúceho vzkriesenia,
Zachránili tak život vyše trom tisícom vojakov,
ktorých by boli určite zgninvili pekelné podnien,
ky japonského koncentráku aj psychicky oj fyzic
ky’. Dva,j* obyčajní vojaci, no opravdiví kre«£*nia, ktorí sa stretli v mene Kristovom.

12. . ooločenstvo viery, náde.ie a lásky.
Stretnúť sa v mene Kristovom značí
stretni a v spoločne- viere, nádeji a láske,
lobo podlo. IT. Vatikans’ oho koncilu /Lumen, pen
tium 8/ Cirkev je "inooločenstvo viery, nádeje a J
lánky.” Die však iba v teórii ale aj v praxi !
Ak tede, chcem byt kreofanon aj v živote, nie len
na papieri, putom nutne musím mat aspoň jedno
ozojstné konkrétne bratské spoločenstvo viery,
nádeje a lásky aspoň n jedným konkrétnym bratom
alebo nestrou.To, ak je opravdivé, nutne ma bu
de spájat stálo viac ■ Kristom o postupne sbli
žovat aj s ostatnými hrotmi a sestrami v Krvi
Kristovej•
Základom tejto rodiacej oa i postupujúcej nad
prirodzenej rodinnej jednoty jc teda:
viera, čiže jednota s Kristom v presvedčení
nádej, čiže jednotu o Kristom v očakávaní toho

-14istóho radostného i v znášaní bolestného osudu a
láska - čiže Jednota s Kristom v mil oraní Boha
n *udí, prejavená najmä odpúšťaníma službou.
Dôkladné poznanie Krista, j oho zmýšľania, cíte
nia, chcenia a konania žinda sa potom do nášho
života ako nevyhnutná nnr®vpodmienka,
Z toho logicky vyplýva áalšia nevyhnutnosť:
denne brat do rúk jeho Evanjelium a no korný; n a
skrúšeným meditovaním a usilovným uskutočňova
ním n stál© viae si ho osvojovať.V opačnom
prípade naše kresťanstvo bolo by iba limonádou
zLo'ných ilúzií.
Sám Kristus nás dôrazne upozorňuje:"Nie každý,
kto mi hovorí:Pane, Pene ’ vojde do kráľovstva
nebeského, ale iba ten, kto plní vôľu môjho
Otca, ktorý je na nebesiach.” A't 7,21/ *']Preto
každý, kto počúva moje poučenia a plní ich, po
dobá ca múdremu mužovi, ktorý si vybudoval dom
na skale.’’/Mt 7,24/
1 prinomeňme si ešte raz, že jeho vrcholným pou
čením, ktoré nám dáva vo svojej rozlúčkovej reči
pred umučením a ktoré nazýva novým a svojim pri
kázaním a rozpoznávajúcim znakom svojich učení
kov jc prikázanie o bratskej láske. Nou sa
jodine môže a má doaiahnuť rodinná jednota, po
ktorej tak volmi túžila zo ktorú sa tak volmi
modlil vo svojej veľ maz skej modlitbe v ten
istý rozlúčkový večer:*Aby boli všetci jedno,
ako si ty, Otče vo mne a ja v tebe, aby aj oni
boLi v nás jedno, aby svet uveril, že si ma ty
poslal.”/Jn 17,21/.
U. Vani k a rast rodiny bo žej
’ ôzé sa vyvinúť z krúžku tak, ako krúžok uče
níkov - žiakov rabbiho Ježiša z Eazaretu - na
začiatku - sa por tupne zmenil v rodinu učeníkovpri teľov a bratov Ježiša Krista - nri poslednej
večeri.
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V praxi najvhodnejšia cesta je táto: k hoto
vému malému spoločenstvu dvoch alebo troch
bratov alebo sestier na začiatku postupne pri«
pájať po jednom bratítvi alebo sestre. Teda taj
ako sa rodia deti - po jednom. Nanajvýš dvojit
ky ľ Trojičky a a už neodporúčajú, sú slabé a
na ich záchranu treba obyčajne vynložiť vela
úsilia.
Tak to bolo aj u prvých i kresťanov^, ktorí
sa stretávali po domoch v menších spoločenstvá
a viedli taký spoločný život, ktorý ich robil
milými všetkému ľudu:"Takto Pán každodenne
pripájal k nim tých, čo mali byt spasení."
/Lk 2,47/.
Aký je vhodný počet členov malého spoločenstva
Bez tohij žeby išlo o snahu zaviesť matematiku
do kráľovstva Ducha, doterajšia skúsenosť a sú
časné pod ii 'ienky nám odporúčajú ako najvhodnejšpočet členov malého spoločenstva poť až sedem.
Zo začiatku tento počet bude samozrejme nižší,
čo je aj vhodnejšie z psychického hľadiska,
nízky počet umožňuje rýchlejšie rozvinúť vzá
jomné poznanie, spoluúčasť, spolucítenie,
vzájomné služby a spoločnú misiovú činnosť,
slovom to, čo nazývame bratským alebo spoloč
ným životom.
Ako postupovať ?
-Najprv modlitba, obeta, predevanjelizačný
dialog a hlavne žité životné svedectvo /brat
ská láska, otvorenosť, spolucítenie, služby,
vyžarovanie evanjeliovej radosti a pokoja atň/
-Potom po nabudení záujmu vysvetľujúce živé
slovo/hovorené životné svedectvo/.
-Pri č.alšom vážnom záujme /po životnom rozhodnu
tí, obrátení/ ohlasovanie Pána Ježiša a jeho
náuky /evanjelizácia a ketechizácia/ v pravi
delnejšom spoločenstve z počiatku s jedným ale
bo dvoma bratmi alebo sestrami s v ňom postup
né osvojenie meditácie, modlitebného života,
pravého pokánia, správneho vzťahu k bo-
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žicmu sivú najmä Evanjeliu a potreby tvoril
zodpovedné bratské spoločenstvo.
-JJuchovné cvičexiia ako radikálne ukončenie iarábo života a jilí plné vykročenie na cestu pl
ného kreslnuského Iveta.
-Vytvorenie zodpovedného bratského spoločenstva
alebo pričlenenie už k jestvujúcej dochovncj
rodine.
14, A mali_všetko spoločné.
ínakom pravej rodinnej jednoty Kristových
učeníkov v praxi je, že nej u všetko spolu nó
tak, ako to bolo u prvých kresťanov*
Zaiste v nejednom kresťanovi odchovanom Ter
mín, zvykovým tradičným náboženstvom sa ozvú
pri čítaní týchto slov námietky, podfarbené xb
zmýšľaním tohoto sveta. "Ako to, vrátil sa do
obdobia primitívneho komunizmu ?Ve? sa to neo
svedčilo, zaniklo !" Alebo:"Vrátil sa do etapy
detských chorúb v Cirkvi?" Nuž tu treba vážne
poznamenal, že Duch sv. v skutkoch apoštolských
chváli prvých kresťanov, pretože mali všetko
spoločné a táto jednotu aj zázračne bráni, ako
tč vidíme aj v prípade Anéniáša a Zafíry /Sk.
5,1-11/, potom nemožne nad touto skutočnoí lou
pre j sl iba mávnutím ruky alebo ju zamietnuť
ako ekonomicky nereály problém.
Problém v skutočnosti nie je ekonomický ale
duchovný. Boh netrestá nreto Anunáta * Zafíru,
že celý svoj majetok nedali do ôpoločnej poklad
nice, ale len preto, že oklamali božiu rodinu
a zaútočili tak na samotný základ jej jednoty:
otvorenosť a spoločenstvo v pravde, dčvcre a iiíx
láske.Ba zhrešili tým aj preti samému Duchu sv.
Duchu pravdy a lásky, tvorcovi tejto jednoty.
"Peter mu povedal:"Ananáš, Dročo ti satén
opantal srdce, ,aby si klamal Ducha sv. u ddložil si z pe*ozí z nozemku?či nepredný nebol by
býval tvojím a predaný nebol v tvojej moci ?

-17Prečo si sa odhodícl vo ovojom srdci toto
urobit ? VcC nie ľudí si klamal, ale Loh?, I»
/Sk 5,3-4/.
Problém je teda duchovný»všetko spoločné
v duchovnej oblasti. Toto jc hlavné a prvotné,
Spoločné v materiálnej oblasti je už ibn samozrejmým dčsledkom opravdivej duchovnej jednot:
ako to vidiel aj z nesledujúcich slov skutkov
apoštolských /4,3P/s”A množstvo veriacich mal;
jedn, srdce a jednu dušu. A and jeden n nich
nehovoril o ničom z tohot čo mal, že j c tc
jeho vlastné, ale mali všetko spoločnú.H
Že to má byt naozaj tak aj dnes, nainacujo
nám aj sám «Ježiš Kristus vo svojom Evanjeliu»
"Nebojže 3a ty maličké stádo, lebo sa ztipáčilo vármu Otcovi, deľ vám kráľovstvo !"/Lk 12,3
Cirkev, spoločenstvo v Kristovi, rodina bo
žia má b vo j verný obraz v malom stáde. A toto
r.iá všetko spoločné» košiar, pastiera, stvolo
aj tmu, pašu aj vodu, má spoločných nepriate
ľov, spoločné útočiště, spoločnú vúňu ct pach,
tie isto ne’aco, spoločné Úagechy aj neúspechj
radosti aj žiale, slovom cely život má spoloči
ný.
A nemyslime si, že som v tomto porovnaní za
šiel priďaleko ! Zvieratá eú veľakrát citlivej
šie k sebe ako my ľudia ! Nedávno, ks koč! som
cestoval, videl som, ako nákladné auto zrazilc
kravu, prechádzajúcu cez ceotu. Krave sa slo
žil- na všetky štyri a bolestne stonala/ Dve
ďalšie, ktoré sa s ňou pásli pribehli k nej a
súcitne ju oblizovali. Pomyslel soia si »nevialo
by to by’ tak aj v božom stádo ?
Jednota malého stáda a jeno spoločného života
je teda výborný « obrazom rodiny božej.7 nej
oa podobne postupne vytvára cez spoločné in
formovanie, spolucítenie a opolwŠČrxit, vzá
jomné prijímanie a dávanie rozličných služieb
a dobier taká jednote', ktorá z jednotlivých
oddelených sebeckých životov vytvára spoločné
milujúco sa m; , jedm nádhernú mozaiku ložijkoľvdskoj lásk; .Tp®, ’-de oa táto radostne
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okúsi, srdce i rukj ochotne vypustia všetky
hiotnó dobrú, aby sa aj tie zmenili na lásku.
To je samozrejmý dôsledok uskutočnenia božej
rodiny ako maličkého stáda. Nasleduje tak bez«prostredné za ním ako nasledujúca veta z Evaje
lia za tou, ktorá nastolila požiadavku malinké
ho stáda: "Predajte čo máte a rozdajte ako almuži*
nu !'* Inými slovami: urobte všetko spoločným
premeňte všetko na lásku !

1J, Bezpečnú útočiště.
Kanadskí’ pasHeiei oviec dovolia no jeseň
úhlavnému aaprlatéíávi vlkovi přiblížit sa až
k stádu a vybrať si z neho živú porciu.Prišli
totiž na to, že vlk roztrhá vždy iba chorú ov
cu, ktorá nevládze pred ním utekať. Jej choro
bu sa z počiatku iný?; spôsoboa neprejavuje, tak
že ju nemožno odlúčiť od zdravých. No zimtx by
sotva pražila c nakazila by pritom aj inú.
Zdravú c ve c vlk nechytí. Ona má toľko síl
že vi o pred, ním utekať a najkratším oblúkom
vrátiť sa spät ku svojmu studu, kde nachádza
bezpečné útočiště. Vlk. je totiž natoľko zdvo
rilý, že ovcu v stáde nechytí a nosožerie, ale
vždy sa snaží ju vyštvať von.
Nie je to tak aj v tých našich maličkých
stádach v zápase s duchovným vlkom, diablom ?
Aj tu je
jeho taktika taká istá. Vyštvať
von a potom roztrhať, ITo zdravú nikdy nezničí.
Tá sa vždy vráti v pokornom pokání najkratšou
cestou naz )ät do bezpečia.
/ pokiaľ vyštve natrvalo von nevyliečiteľne
chfcrú, takú, ktorá sa nechce zmeniť- aká škoda??
Zabráni, sa aspoň nákaze.
Teras pochopíme v akej veľkej nevýhode sú
ovco, ktoré žijú samotársky mimo stáda.úbohé
stratené ’ Písijio tc vyjadruje aj touto vetou.:
’’Beda samotnému ! Lebo, koči padne, nemá nikoho,
kto by ho podvihol.”/Kaz 4,10/A naopak nič
tak. nechváli ako bratskú jednotu.
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hč, jak je dobré a príjemné, keS bratia nažíva
jú pospolu t*LŽ 173,1/.
?re túto hodnotu pravá ovca znesie všetky
nepríjemnosti a prinesie všetky obety.Ha prvom
mieste poníženie vlastného sebectva, priznanie
vlastnej viny, pokorné sklonenie hlavy. Tik
v ovčom rúchu to nedokáže. Taký, keú ho niekto
udrie po hlave, zakaždým vycerí zuby.

16. Cirkev na kríži.
Sv.Pavo. volá v ]isto Korinťanom £1/1 Kor
2,2/:^Zaumienil som si, že nič iné nebudem
vedieť medzi vani ako Krista a to ukrižováného!
Ak sa zamyslíme nad svojou situáciou, zisťuj
jeme, že na nás doliehajú viaceré bolestné tla
ky: tlakyUtrpenia, odcudzenia človeka šasi člo
vekovi, odcudzenia človeka sebe, tlak hrozby
svetovej kotastréfy, prenasledovanie Cirkvi
u nás, tlak blížiacej sa smrti a našej úbohej
osobnej situácie.
Všetky nás tlačia k veľkej kríze, veľkému
rozhodnutiu. Buč s ukrižovaným Kristom k radosti
nému vzkrieseniu alebo proti Kristovi v poho
dlnom orúco ľahostajnosti, hnotárstva a egoizmu
k postupnému odpadu a sebazničeniu.
Všetky tieto tlaky7 sú ooznačoné krížom a ich
výslednice vytvárajú isxvjŕJocxx znovu kríž.
Výslednica vo vertikálnom smere tlačí nás k
Bohu bližšie, čo najbližšie a výslednica v ho
rizontálnej rovine n rozťahuje naše ruky tak
ako kríž Kristov smerom k bratom a sestrám
v činnom darovaní seba.
Tieto dve složky nachádzame aj v rodine bo
žej? v máličko» stáde v jeho vnútornej nj von
kajšej štruktúre.Horizontálnou je tu orat ’ká
láska, poločný život. A vertikálnou je napo
jenie na Ježiša Krista cez slová jeho zástup
cov a sviatostí, ktoré vysluhujú.'*Kto vás po
čúva, mňa počúva. Akt o vami nohúda, nr.ou po
húda,"/Lk 10,16/.
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Je len jedno stádo, Církev a jeden Pastier Je
žíš Kristus a jeden viditelný jeho námestník
pre všetkých, jřetrov nástupca. JĽLé pro množstvo
knnkk konkrótnýchniestnych a skuninov./ch spo
ločenstiev ako maličkých stád, v ktorých sa ži
vot Cirkvi realizuje ako konkrétny spoločný brat
ský život, je nutné, aby malo každé viditeľného
zástupcu Joziča Krista. Je ním vedúci spoločen
stvo, * Cirkvou poverený brat, ktorý vykonáva slúži
bu spoločného duchovného vedenia í osobného du
chovného vedenia každého člena duchovnej rodiny.
Túto službu spravidla vykonáva kňaz.Len v jeho
kvantitatívnom lebo kvalitatívnom nedostatku
skúsený laik, poverený Cirkvou, majúci priame
kňazské vedenie. Duchovný vedúc? mal by mať tie
to vlastnosti»vzdelanie, svätotť, skúsenosti
psychologický postreh. Sotva túto službu múze
dobro konať niekto /kňaz či laik/, kto sám nie
je vodený a nemá primerané vlastné spoločenstvo
v ktorom by realizoval vlastný život.
Äksa zamyslí»« nodtýn, čo od nás vyžadujťí tieto
dve väzby, horizontálna a vertikálna, lanko prí
deme na to, že tu ide o dvojnásobné pokorenie
starého človeka a rtn darovanie seba Bohu a bra
tom v poslušnosti a v poníženej otvorenosti,
odpúšťaní a službe.Ide teda o bolestné pribi
tie na kríž, Ale aj o veľkonočné radosť, lebo ona sa získava práve tým, že sa úplne oddávame
bBohu iľudom.
Ha sťastic máme tu sprítomnenie Kristovej obety
kríža vo sv. omši, v ktorej nám ponúka za posil
ňujúci pokrm
svoje rlastné telo a osviežu
júci nápoj ovo,ju vlastnú kív.Kto dobro prijíma
tento nekonečný dar božej lásky, dostáva zázrač »ť
nú silu, aby uskutočnil zázračnú premenu seba
podľa príkladu sv.Pavla:"S Kristom som ukrižo
vaný a nežijem už ja, ale žije vo mne Kristus”
/Gal.2,20/.

Nezabúdajme však, že dobre privat Krista, to
značí pxijať ho celého: hlavu s jej celým
zmýšľaním, jíe chcení® a konaním, aj všetky
jeho údy, nevynímajúc ani ten, ktorý je pove
rený zastupovať a tlmočiť jeho e v. včtu.
Kto takto prijíma Krista, prijíma aj jeho sv.
Ducha potetitola e x lom takú lásku a radosť
ktorá mení aj to najťažšie bremeno kríža na
lehké a príjemné jarmo.Je to stará skúsenosť
svätých:Per crucem ad lucem ! Skrze kríž k
svetlu !Kiežby sa to stalo aj naším životným
heslom.
17. Z rodiny do rodina *
’’/ľ7 túžime po nejakom ovocí v tomto sv.roku
tak je to predovšetkým vzrast poetu životných
povolaní, čo stoja v osobitnej službo Cirkvi,u
píše nám pápež Pavol v bule o slávení sv. roku
/časť 6/
Boh sviatosťou krstu nás povolal všetkých pri
jať sžLts život Ježiša Krista a mať tak skrze
neho účasť na živote ?tv>renej i nestvorenej
božoj rodiny. Pre túto účasť je samozrejme
potrebná výchova. Je len logitkc, žc xnr pre
rodinu večná sa výchova uskutočňu/c tu na
zemi v rodine časnej. Vnej sa rodíme, v uuj
sme vychovávaní a v nej plníme svoje životné
joslanie.
Výchowta pre rodinu božiu spočíva u detí pre
dovšetkým v tom, že sa učia dobrodenia rodiny
prijímať. A u dospelých najmä v tom, že sa
učia rodinu aktívne tvoriť svojim vlastným
darovaním sa , ovojou službou.Prechod z det
skej účasti na živote rodičovskej rodiny za
čína krízou dospievania a nie je ľahký. Vyža
duje odpútanie od rodičovskej rodiny, od naviazanosti na otca a matku a vstup do novej
vlastnej rodiny. V opačnom prípade je tu nebezpečic nezrelosti a deformácie vyjadrenej
jtetyyg-g* pojma i:starý mládenec, stará dievka.
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Písmo sv. túto zákoBiteat vývoju človeka vy
jadrilo slovami knihy Genezis /2,24/t"Proto
opustí nuž otci« svojho a matku svoju a přil
ne k svojej manželke u budú jedným telom.B
Tede Slovek je beží* zákonom povolaný vytvo
řit o človekom opačného polil o via novú exi
stenčná jednotu, dávajúcu mu žiadaná doplne
nie, ktorá mu v samove chýba.Jo tc jednota
lánky a pretože prává láska je v. dy tvorivá,
je tc jednota plodnej lásky : "Pločte a množ
íc sa a naplňte z er ! /Ge.1,28/.Takte bol
Slovek povolaný mat účast na stvoriteľskej
činnosti božej.Preto toto povolanie inölemc
nazvat stvorí oľským,Clove' vrak svojím se
bectvom vniesol do tejto vznešenej účasti na
tvorivej činnosti božej nesúlad - hriech.
Príchodom Pána Ježiša a najmä veľkonočným
tajomstvom človek sa stáva objektom nekone nej vykupiteľskej božej lásky. Blahozve
stou o kráľovstve božom je vyzvaný, aby sa
viacej usiloval o rozšírenie Kristovej kvanti
ty v rodine božej ako o rozšírenie svojej
prirodzenej kvantity vo vlastnej pokrvnej
rodine.
A tak se stáva človek s no 1 uprac o vníkoi’ Bo
ha aj n* vykúpení človeka.Dostáva tek vy
kupiteľské poslanie.
Tote pooler ic raajú všotci učeníci Kristovi,
všetci krestania. Tí, ktorí ho spájajú so
stvoriteľský»,, i njú stvorítoľoko-vykupiteXské povolanie. Tí, ktorých záujem o dielo
vykúpenie natoľko uchváti, že k vČli nemu
"Vylučujú manželstvo z vlastnej včle pre
kráľovstvo nebeskér*/Mt.19,12/, majú vyku
piteľské povolenie.
Čni tiež musia opustit otca a matku a prilnút k svojej manželke, Cirkvi alebo svojmu
nebeakénu Ženíchovi Kristovi a vytvořit
tak dokonalú jednotu, jedno tajomné íe]o.
Prakticky to nk uskutcčfíu ú tým, že vstu
pujú do vykupiteľskej rodiny tsriíxt.j. do
spoločenstva tých téŕatov • meatier, ktorí
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ktorý oa úplne zasvätil službe vykúpenia a zalo
ženia božej rodiny na zemi.
ITa záver:človek je tvor rodinný.Tým vire kresťan
Môže sa rozvíja* len v rodine.Křesťan v nadpri
rodzenej rodine.Preto svoje vykupiteľské povo
lanie raožo uskutočniť len v konkrétnej božej
vykupiteľskej rodine.
Ostať teda tak pre kráľovstvo nebeské xwíŕí
neznačí ostať slobodným starým mládencom ale
bo sterou dievkou, ale vždy to značí vetup do
novej božej vykupiteľskej rodiny bližších na
sledovníkov Pána. Opravdivý nasledovník Krista
je iba v občianskom preukaze ’’slobodný", v sku
točností stáva sa väzňom Kristovej lásky. Ale
to je tá najpriamejšia a najrýchlejšia cesta
k úplnej slobode božieho dieťaťa a k väčšej
nlcdnosti v božej rodine.
Ze zrieknutie Ba vlastnej prirodzenej rodiny
k vúli rodine božej nie je ochudobnením, ale
naopak veľkým obohatením, o to nám dáva sve
dectvo sám Kristus: Lk 13,30 a Kk 10,23-31.
Pre každého je však najlepšie práve to povole
nie, ku ktorému ho Boh povoláva.

- 25 U.Poli by sme nevďačne deti.. •
' * ’ V závere buly pápež Pavol sa xmte obracia
na prebiahoclavenú ?• Páriu, rodmt matku Vyku
pitele, matku Cirkvi, matku milosti a rilosrdenstva,vysluhovateľku zmierenia a žiarivý vzor no
vého života, aby svojim orodovaní® sqqiE vyprosi
la u ovojho Syna věctkým spásonosná milost sv.
roku.Do jej rub a joj materinskému srdcu zveru
je začiatok, priebh a dokonalé uskutočnenie svä
toročnóho programu.
Eoli by sme nevdačné deti, keby sme sa neprida
li k tejto modlitbe Pavla VI., no nielen z von
kajšieho podnetu, cle aj z vnútorného tlaku •
Aby v nás tento vnútorný tlak nadobudol silu,
ktorá ženie k premene a k činom, uprime dva
Kuř pohľady na Báriu: ako žiarivý vzor nového
života a vyBluhovstelku z iorenia !

1 • Žiarivý vzor nového života.
Mária nám žiari na cestu predovšetkým
svojou väerou a vernostcu. Alžbeta osvietená
Duchom sv. takto vystihla, jej vynikajúcu pred
nosť j’’Blažená, že si averila, lebo sa skutočne
solní to, čo ti oznámil. pán.”/Lk 1,45/.
Bária malo stopercentnú viera bez najmenšieho
pochybovania.Vedela totiž, žc Pán vždy plní
to, co sľúbi.Preto nemala väčšj starosti vo svo
jej mysli a vo svojom srdci ako uvažovať o bo
žích prísľuboch, skutkoch, znameniach a slevách.
Sv. evanjelium na dvoch miestach vydáva o tom
priame svedectvo. Po udalostiach súvisiacich s
narodenín Pána v Betleheme:”Ale Mária zachová
vala všetky tie veci a uvažovala o nich vo svo
jom srdci.’’/Dk 2,19/. A po nájdení 12-ročného
Ježiša v chráme :”A jeho matka zachovávala
všetky tie reči vo svojom srdci.”/Lk 2,51/.

-20/;) my tak zachovávame božie úlová a skutky,
ktorými sa nás Boh osobne dotkol vo svojej
milosrdnej láske ? Keby sne ich zachovávali
a znovu a znovu preberali vo sv;jom vnútri,
museli by sme z nich vyťažiť toľko medu kúsky
a mil stí, žeby bolo dost nielen pre nás, eile
aj pre druhých.
Ako veľmi sa podobáme Letlohemčanom, ktorí v
podivnom narodení Ježiša a zázračných udalo
stiach okolo neho mali iba senzáciu« WA všetci,
ktorí to počuli, divili sa tomu, čo in pove
dali pastieri. H/Jjk 2,1S/.
Chvíľkový zážitok, senzáciu, kvct% ktorý rýchle
odkvitne to hej, ale zbuerat nektar a trpezli
vo a vytrvalo ho prerábat na med živej prorocké
viery « lásky, tc nie je pre nás.Bojíme sa
námahy, no nezabúdajme, že tým strácame jedno
tu, súvislosť a plnosť svojho života a tym aj
pravú radosť.
Jednotný a plný život môžeme vytvoriť len tak,
ak ho budeme tvoriť podľa božieho plánu, božie!
povolania. V opačnom nrípade sa nám rozsype
na množstvo oddelených zážitkov, ktorá spolu
neladia, nevytvárajú stavbu, ktoré nemajú
zmysei.Po kúsku tak rozplýtve.oe svoj život.
Jasne to potvrdzujú Kristove slovái"Kto so mnou
nezhromažďuje, rozptyľuje.H/ t.12,30/.
Mária chcela celá
patriť Bohu s celým
ovojim životom, so všetkými svojimi udalosťami,
slox’ami a zážitkami. Leu preto sa obzerala
nazad, aby v božích stopách, udalostiach a slo
vách vyčítala znamenia, čo od nej chce Pán,
kam vedie jeho cesta, aký má plán.A uotoho plói
potomvložile. všetke, každé ovoje slovo, každý
svoj zážitok a čin, slovom celý svoj život, aby
ani kavpkr z neho nevaria nazmar.
Ha poznanú božiu vôľu ná vždy a všade jedinú
odpovedí staň sa ! - ”llía, slúžke Pánova,staň
sa rr podľa slova tvojho !H/Lk 1, 38/.

27 A tak celý jtj život je reťazou takýchto rozhod
ných jednoznačných a pevných odpovedí, nechýba
v nej ani jedno ohnivko, ani jedno nic jo roz
trhnuto a tak celá spočíva v ruke božej.
A akí ome my, jej syncvia a dcéry T
/J ray sa obzeráme nazad, lenže väčšinou ináo
oko Mária.Obzeráme sa na to, čo sme zanechali,
na dedičstvo, ktorého sa nám nechce vzdať,
pretože z neho neustálym psychologizováním
žijeme.at Slovom sa dusíme vo vlastnej šťave,
prežívame svoju burinu a extrahujeme z nej jed,
ktorým otravujeme seba a; iných.
Také obzeranie s a nazad však Kristus v záujme
nášho vlaotn-ého šťastia jasne odsúdil s’’Nikto
nie je súci pre kráľovstvo božie, kto položil
ruky na ’-■luh a obzerá sa nazad,H/Lk 9,62/.
Naj, drahá Matka, nech táto úvahe prebudí v nás
pevné odhodlanie veriť ako ty a byť verným ako
ty, aby nmo aj my mohli tak ako ty spievať
celým svojím žitím picseú maličkých, radostné
Magnificat./men.
20. Vysluhovanie zmierení; .
Votívna cvä+ oro^n.i doba, ktorá má názov:
’’Cirkev zjednotená v Duchu sv.
má podnadpis:
"Panna j ária - Matka Cirkvi", Tým nám chce dať
najavo učiaca Cirkev, že tieto dve témy patria
k x sebe.Vyjadruje to aj introit tejto omše:
"Učeníci jednomyseľne zotrvávali na modlitbách
spolu s Máriou, Ježišovou matkoutt/Sk.1,14/.aby
v tomto spoločenstve na Turíce slávnostne pri
jali sv. Ducha.
J« isté, že pre prijatie Ducha sv.jc rozhodujúce
spoločenstve s Ježišom Kristom, našim jediným
prostredníkom.Ale aj to je j «jasné, že nik t
ľudí nemal a nemá také intenzívne spoločenstvo
s Ježi čom Kristom ako jeho matka P.I’ária a nik
nebol natoľko otvorený pre príchod Ducha sv.
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ako.one. sc svojou živou vierou, pokorou a ver
no ťou.Preto tam, kde je prítomná Panna Mária a
jej duch, tam je živšie prítomný ujvKristus,
taxa dochádza k zmiereniu^ tam sa duša otvárajú
pre plnšie prijatie potesiteľa.
Ak dvaja alebo traja zhromaždení v Kristovi tvo
ria, spoločenstvo, ktorá môže účinne prosiť Otcara
o čokoľvek v mene Ježišovom, tým skôr to bude
platit;, ak jedným z týchto prosiacich bude Pan
na Mária, matka večného Syna.
Ba ona aj sama bez nás má taký účinný hlas, že
na jej slove "Staň sa !M Duch sv. ju zr tieňuje
a koná zázrak vtelenia a na jej prosbu na svat v
he v
káno Galilejskoj Ježiš koná svoj prvý
zázrak.Odvtedy táto matka neprestáva vykonávať
službu zmierenia ľudí s Bohom /ako to začala
pri anjelskom zvestovaní/ a ľudí navzájom
/ako to urobila v Kane/. Veo na ničom jej tak
nezáleží, ako, aby všetci j o? synovia a dcéry
boli jedno a tvorili ozajstnú božiu rodinu, v
ktorej je ona matkou.
Sv. J m Bosvo hovorieval: ”Uctievajte si Pannu
Máriu Pomocnicu a uvidíte, čo sú zázraky !”
Ako veľmi ich potrebujeme !Najmä zázrak premeny
vody svojich túžob a predsavzatí na víno
božej lásky.A aové Turíce, nové zoslonie i?ucLa
sv. na uskutočnenie ř<vutoročného programu.
Ak nechceme premárniť túto prítoríiú historickú
chvíľu božieho navštívenia^ potom obráťme na
na áriu a zhromaždime sa okolo nej vo vytrva
lej modlitbe, bratskej láske a v nasledovaní
čností!
Ak ju Duch av. zbadá medzí nami, potom určite
zoctúpi. Bobo nemôže odolať tak poníženej, tok
dôverujúcej, tak vernej a tak milujúcej svo
jej vlastnej neveste.
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21, He vyhasne nikdj i
V jednom so svojich svätorooných prejavov
pri generálnej audiencii pápež Pavol VI. pre*
hlásil : "Tento sv.rck se neskončí.Bude pekrnčo^
vaľ v živote Cirkvi aj jednotlivých kresťanov.
Je to pochopitelné.Kto raz wškutožní oprav
divo evätoročnú obnovu e zmierenie tak, ako to
vyžadujú slová Ježiša Krista a jeho námestníka,
ten rozhodne zahorí takým plameňom, že ho nič
neuhasí.Premení tak celý svoj živo, na stálu
zápalná obetu.A podlá jej zákona:"Oheň bude
ustavične horie* na oltári, nevyhasne nikdy."
/III.Mojž.6,13/.
Pane, ježišu, daj, aby smex sa my všetci za
mysleli nad svätcročnýiň programom a vnlanuli
tvojim sv. plameňom, ktorý už nikdy nevyhasne
a splnili sne tak najvrúánejšiv. túžbu tvojho
srdca:"Oheň som prišiel vrhnu? na zem a čo
iného chcem, ako aby vzbĺkol ?"/Lk 12,49/
Amen.

