SLOVO NA DNES: Izaiáš 66, 28-10; Žalm 116; List Hebrejom 12,
5-7.11-13; Lukáš 13, 22-30
Uvedenie: Na stôl položíme chlieb a pohár vína, spolu s
fotografiami mužov a žien rôznych svetových rás
Vhodná pieseň.
UVEDENIE:
Spása nie je zaručená jedením a pitím s naším Pánom a ani
pozorným počúvaním, ak nebudeme plniť jeho učenie. Spásu
budeme mať zaručenú vtedy, ak sa staneme jeho skutočnými
učeníkmi: budeme s ním jesť a piť, budeme počúvať jeho učenie a
budeme ho aj plniť v našom živote, vstupujúc tesnou bránou a
vzdiaľujúc sa od všetkého zla.

Úvodná modlitba
Pane Ježišu,
Nevieme deň a ani hodinu,
Nepoznáme presne kedy,
Ale vieme, že Ty nás čakáš,
že budeme súdení za lásku,
že od nás budeš žiadať postoje, schopnosti,
skutky a činy,
že nám vystavíš účet
toho, čo sme urobili s našim životom,
a tam budeš chcieť vedieť, čo sme urobili
s našou vierou v Teba.
Či sme ju naozaj žili alebo sme ju zanedbávali,
či sme sa jej ujali alebo sme ju ignorovali,
či sme ju ohlasovali alebo sme na ňu zabudli.
Budeš si žiadať náš život, aby si videl
tvoje postoje v nás.
A preto Ťa prosíme, aby si nám pomohol
vstúpiť tesnou bránou vernosti,
odovzdávania sa, služby,
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nezištnej a nezaujatej lásky.
Nech sa plní Tvoja vôľa.
Povzbudenie: Príchod Pána sa oddiaľuje viac, ako sa očakávalo a
čakanie nie je ľahké. Lukáš pripomína prvým kresťanom, že Boží
projekt spásy je univerzálny. Hoci jeho plné prejavenie príde
neskôr, osobné rozhodnutie pre spásu zostáva naďalej naliehavé.
Cestou do Jeruzalema prechádzal mestami a dedinami a učil.
Ktosi sa ho spýtal: “Pane, je málo tých, čo budú spasení?”
On im povedal:
“Usilujte sa vojsť tesnou bránou, lebo hovorím vám: Mnohí sa
budú pokúšať vojsť, a nebudú môcť. Keď hospodár vstane a
zatvorí dvere a vy zostanete vonku, začnete klopať na dvere a
volať: ´Pane, otvor nám!´ A on vám povie: ´Ja neviem, odkiaľ ste!´
Vtedy začnete hovoriť: ´Jedli sme s tebou a pili, na našich uliciach
si učil.´
Ale on vám povie: ´Ja neviem, odkiaľ ste; odíďte odo mňa všetci,
čo pášete neprávosť!´
Tam bude plač a škrípanie zubami, až uvidíte, že Abrahám, Izák,
Jakub a všetci proroci sú v Božom kráľovstve, a vy ste vyhodení
von. A prídu od východu i západu, od severu i od juhu a budú
stolovať v Božom kráľovstve. A tak sú poslední, ktorí budú prvými,
a sú prví, ktorí budú poslednými.”
Otázky k prečítanému
● Ktorá otázka dala podnet k rozvinutiu celého
tohoto textu? Ako odpovedá Ježiš?
● Čo znamená “vstúpiť tesnou bránou”?
● Ako sa môže interpretovať to, že Boh zavrie
dvere?
● Aké dôvody uvádzajú ľudia na to, aby mohli vstúpiť? Ako na
ne reaguje Ježiš?
● Kto sú tí, čo vstúpili, aby sa zúčastnili na oslave v Božom
kráľovstve? Sú všetci Židia? Sú všetci pohania?

Povzbudenie: Ako naši predkovia vo viere, tak aj my načúvame
Pánovmu odkazu spásy a jeho pozvaniu osobne sa rozhodnúť pre
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Božie kráľovstvo, ktoré
aktuálnosť tohoto úryvku:
●
●
●
●
●

nám

sľubuje.

Hľadajme

spoločne

Zaujíma ma téma spásy - mojej, mojich blížnych a tých, ktorí
nepoznajú Krista?
Čo znamená “vstúpiť tesnou bránou”? Je to tá istá brána,
ktorú nám predstavuje svet?
Pred akými situáciami nášho dnešného sveta by sme mohli
povedať, že Boh “zatvára dvere”? Aké záporné hodnoty by
vyvolali takýto postoj Pána?
Akí ľudia zo “všetkých končín sveta” by sa dnes zúčastnili
oslavy v Božom kráľovstve?
Nad čím musím rozmýšľať, keď Pán hovorí: “...A tak sú
poslední, ktorí budú prvými, a sú prví, ktorí budú poslednými.”
(Lk,13,30)? Čo tým myslí? Kvôli akým dôvodom a príčinám sa
tak stane?

Povzbudenie: Pán, ktorý nás pozýva na oslavu v Božom
kráľovstve, žiada od nás jednu odpoveď. Vo vzdávaní vďaky sa
pridajme ku všetkým, ktorí počúvajú jeho Slovo spásy.

●
●

Po krátkej osobnej modlitbe, sa možeme podeliť o našu
modlitbu s ostatnými, vždy sa obracajúc k Bohu
prostredníctvom chvál, vzdávania vďaky a dôverných prosieb.
Tiež si môžeme prečítať responzóriový žalm, ktorý prináleží k
dnešnej nedeli: Žalm 116.

Povzbudenie: Svätý Vincent vyzýva k vernosti a vytrvalosti:
Otcovia, nebudeme klamať sami sebe; povedal to Syn Boží, ktorý
poznal túto nevďačnú náklonnosť ľudí žiť podľa svojich zlozvykov.
Keď videl, že bude málo tých, ktorí by sa premohli nasledovať
Evanjélium, upozornil nás na to. Dávajme pozor, pozrime sa na
to, čo povedali svätí a čo si oni myslia o tom, že sa spasí málo
ľudí… “Spoznajú ich podľa ich ovocia”, povedal náš Pán.
Pokrstení, ktorí sa zrieknu sveta, diabla a telesnosti a budú
vykonávať skutky Evanjélia prostredníctvom svojej živej very,
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povzbudení Duchom Svätým, títo prídu k trónu Ježiša Krista. Oh,
ako je málo takýchto ľudí! (XI, 425)
●
●

Vybrať si dva životné postoje na opravenie a / alebo
posilnenie, ktoré by jasne vyjadrovali moju túžbu “vstúpiť
tesnou bránou”.
Akú konkrétnu misionársku úlohu môžeme urobiť, aby sme sa
zaujímali o spásu našich blížnych?

Záverečná modlitba
Ó Pane, daj, aby sme cítili živosť
tvojho Slova, ktoré sme počuli;
Prosíme ťa, pretni uzly našich pochybností,
putá, ktoré nám bránia vstúpiť do spásy
tesnou bránou.
Pomôž nám prijať bez strachu
a bez mnohých pochybností
Božie Slovo, ktoré nás vyzýva k povinnosti
a k práci v živote viery.
Ó pane, daj, aby Tvoje Slovo, ktoré sme počuli
túto nedeľu, v deň Pána,
nás oslobodilo od falošných istôt
o našej spáse a aby nám dalo radosť,
posilnilo nás, očistilo nás a aby nás spasilo.
A ty, Mária, náš vzor počúvania a mlčania,
pomôž nám žiť a pochopiť,
že všetko, čo je ťažké, sa stane ľahkým
a všetko, čo je temné, sa stane žiarivým
v sile Božieho Slova.
Nech sa tak stane.
Zdroje: “Tú tienes palabras de vida, Ciclo “C”; kompletné diela Sv. Vincenta de
Paúl.; www.lectionautas.com ; “Sigueme”, Ciclo C. Lectio Divina CELAM
Predchádzajúce Lectio: www.cmperu.com.pe
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