SLOVO NA DNES: Kniha múdrostí 9, 13-18; Žalm 89; List
Filemonovi 9-10.12-17; Lukáš 14, 25-33
Pomôcky: Obraz ukrižovaného Krista a menšie kríže s menami
účastníkov, vyrobené z kartónu alebo z dreva.
Vhodné piesne.
UVEDENIE:
Nie je jednoduché rozoznať úmysly Boha a ešte viacej vtedy, ak
je pre nás jeho vôľa prekvapujúca, ako napríklad prijať otroka ako
svojho milovaného brata alebo zriecť sa všetkého, aby sme mohli
náš vlastný život stotožniť so životom Ježiša. Nech v nás Duch
Svätý stvorí múdre srdce.

Úvodná modlitba
Pane, obráť sa k nám,
a všimni si teraz i vždy,
že sme slabí
a že sme urobení z hliny...
Príď rýchlo a zachráň našu malosť:
malosť tých, ktorí si nevedia vybrať,
tých, ktorí sa môžu pomýliť
a stratiť všetko, ak stratili Teba.
Udeľ nám milosť každý deň
dvíhať naše oči k nebu a k pravde,
zanechajúc kvôli Tvojmu kráľovstvu
všetky veci, ktoré nás klamú.
Prosíme Ťa o to kvôli Tomu,
ktorý sa dnes na ceste k úplnému odovzdaniu sa
zrieka všetkého pre Tvoju lásku a pre našu lásku.
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Ježiš, ktorý nás pobáda k tomu, aby sme Ťa hľadali
a prosili Ťa dnes o múdrosť,
ktorá prichádza z neba. AMEN.
Povzbudenie: Dobrá vôľa nestačí na to,
aby sme boli kresťanmi. Je potrebné byť
dostatočne múdrymi, aby sme dokázali
čeliť rizikám, ktoré tento záväzok v sebe
zahŕňa. Byť učeníkom Ježiša prináša so
sebou rozhodnutia a riziká, ktoré
ovplyvnia celý život toho, ktorý sa pre Neho rozhodol. Počúvajme:
Išli s ním veľké zástupy. Tu sa obrátil a povedal im:
“Ak niekto prichádza ku mne a nemá v nenávisti svojho otca,
matku, ženu, deti, bratov, sestry, ba aj svoj život, nemôže byť
mojím učeníkom. A kto ide za mnou a nenesie svoj kríž, nemôže
byť mojím učeníkom.
Ak niekto z vás chce stavať vežu, či si najprv nesadne a
neprepočíta náklad, či má na jej dokončenie? Aby sa mu potom,
keď položí základ a nebude ju môcť dostavať, nezačali všetci, čo
to uvidia, posmievať: ´Tento človek začal stavať, a nemohol
dokončiť.´ Alebo keď sa kráľ chystá do boja s iným kráľom, či si
najprv nesadne a neporozmýšľa, či sa môže s desiatimi tisícami
postaviť proti tomu, ktorý ide proti nemu s dvadsiatimi tisícami? Ak
nie, vyšle posolstvo, kým je tamten ešte ďaleko, a prosí o
podmienky mieru. Tak ani jeden z vás, ak sa nezriekne všetkého,
čo má, nemôže byť mojím učeníkom.”

Otázky k prečítanému:
●
●
●
●

Aká je prvá podmienka, ktorú Ježiš kladie, aby sme mohli byť
jeho skutočnými učeníkmi?
Čo to môže znamenať “mať v nenávisti” svojich rodičov,
svojho manžela, manželku a súrodencov?
Aké miesto zaberá starostlivosť o vlastný život v nasledovaní
Ježiša?
Aký je vzťah medzi smrťou na kríži a nasledovaním Pána?
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●
●

Aké udalosti sa stali v “podobenstve” o stavaní veže? Aký je
základný argument a konečný výsledok?
Aký postoj sa odporúča v “podobenstve” o kráľovi,
chystajúcemu sa do boja proti inému kráľovi, ktorý zistil, že
nemôže poraziť svojho súpera?
Povzbudenie: Ježiš vysvetľuje veci
na ceste, ktorá vedie do Jeruzalema.
Sú to slová, ktoré sú dnes určené aj
nám. Zastavme sa a vážne
porozmýšľajme o tom, čo znamená
kráčať za Ježišom.

●

●

●

●

Ježiš nás dnes žiada, aby sme na prvé miesto dali lásku k
Nemu. Je tomu skutočne tak v mojom živote? Môžem
povedať, že v mojom živote existujú ľudia, ktorí v ňom
zaberajú dôležitejšie miesto ako Ježiš? V čom to tvrdím? Čo s
tým môžem urobiť?
Vo chvíľach, keď cítim alebo cítime (rodina, spoločenstvo,
komunita), že nesieme veľmi ťažký kríž, robíme to istotou, že
Ježiš kráča pri našom boku? Prečo sa stáva, že tak zúfame v
ťažkých okamihoch, keď nesieme naše kríže a nevieme, čo
máme robiť?
Vo chvíli, keď začínam nový projekt alebo prácu, myslím len
na svoje schopnosti a možnosti? Aké miesto má Ježiš v
mojich projektoch a konaniach? Volám ho len vtedy, ak sa
veci začnú komplikovať?
Kedy som naposledy urobil niečo len napoly? Kedy som
nechal niečo nedokončené? Ako som sa cítil? Čo by som mal
urobiť, aby som zabránil tomu, aby sa takáto situácia
opakovala? Som len polovičným kresťanom alebo som ním
úplne? Prečo?
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Povzbudenie:
Dnešný
úryvok
poukázal na našu neschopnosť
nasledovať Ježiša, na naše ťažkosti,
aby sme čelili výzvam na ceste
učeníctva. Preto ho prosme, aby nám
dal odvahu a aby jeho Duch pretvoril
náš život.
●

Po krátkej osobnej modlitbe sa podeľme o našu modlitbu.
Môžeme si prečítať responzóriový žalm, ktorý prináleží
dnešnej nedeli: Žalm 89
Povzbudenie: Svätý Vincent nám
hovorí:

Ak sme teda jeho deti, musíme ho
nasledovať, a ako on musíme prijať
chudobu, poníženia, utrpenia, zbaviť sa všetkého, čo nie je Božie
a spojiť sa s blížnym prostredníctvom milosrdenstva, aby sme sa
tak spojili so samotným Bohom cez Ježiša Krista. K tomuto
všetkému nás vedú tieto morálne hodnoty a vtedy budeme pevní
ako skala tak, že nás neporazia pokušenia našich túžob ako
bežne porážajú tých, ktorí svoje správanie zakladajú na svetských
zásadách. (XI, 425)
●

Objaviť to, čoho sa musíme zriecť, aby sme mohli v našom
živote konať to, čo poteší Otca.

Záverečná modlitba
Pane, daj, aby sme pochopili, že láska
znamená nasledovať, počúvať, kráčať,
zastavovať sa, strácať sa, aby sme sa
našli v slobodnom spoločenstve, ktoré
napĺňa
všetky
túžby
večného
vlastníctva.
Nedovoľ, aby som kvôli túžbe mať život,
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stratil radosť z toho, že patrím životu, tomu Božskému Životu,
ktorý vstupuje a vychádza zo mňa pre iných a z ostatných pre
mňa, aby sme z dní, ktoré plynú, urobili všade vlny Slobody a
Daru všetkého prežitého. Nech som naveky milovaným učeníkom
Života, ktorý zomiera. AMEN.
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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