Duchovná príprava na blahorečenie (III.)
pokračovanie z predošlej strany
No jedným dychom treba dodať aj to, čo je základom, či
podstatou každej modlitby; a ním je počúvať Boha. Ak môžeme
definovať modlitbu tak, ako sme sa to od detstva učili, čiže ako
rozhovor s Bohom, tak Boh je v tomto rozhovore s nami oveľa
dôležitejší a jeho slovo je na úplne inej rovine ako to naše, ľudské. Preto najistejšou a najzákladnejšou cestou k čistému srdcu
je cesta jeho očisťovania dvojsečným mečom, ktoré preniká až
do rozdelenia duše a ducha, kĺbov a špikov a správne posudzuje myšlienky a úmysly srdca (porov.
Hebr. 4,12)
To je dôvod, prečo aj žalmista v 119. žalme prehlasuje: Ako sa mladík na svojej ceste udrží čistým? Tak, že bude zachovávať tvoje slová. (Ž 119,9) A preto aj Pán Ježiš povie svojim učeníkom:
Vy ste už čistí pre slovo, ktoré som vám povedal. (Jn 15,3)
Naše zamyslenie nad čistým srdcom nás teda privádza k dôležitému uvedomeniu, že na ceste k
očisťovaniu srdca zohráva dôležitú úlohu Božie slovo. Neuspokojme sa s tým a podľa Kristovho
odporúčania buďme ako deti, ktoré sa neustále pýtajú: prečo? Prečo je to tak? Čo je vlastne Božie
slovo? Zrejme najvýstižnejšie na to dáva odpoveď sv. apoštol Pavol, ktorý v 2.liste Timotejovi
takto „definuje“ sväté Písmo: Celé Písmo je Bohom vnuknuté a užitočné na poúčanie, na usvedčovanie, na nápravu a na výchovu v spravodlivosti. (2Tim 3,16) To, čo v slovenčine je preložené
ako „vnuknuté“, v gréčtine je slovo „theopneustos“, čo doslovne znamená „Bohom vydýchnuté“
– to, čo vyšlo z Božích úst. A prečo niečo vychádza z úst, či už z tých našich alebo Božích? Prečo
niečo nemôžeme v sebe udržať a potrebujeme sa s tým zdieľať? Odpoveď na tieto otázky zohráva
kľúčovú dôležitosť a ona znie takto: Lebo nám na tom záleží; lebo nám to „leží“ na srdci.
Božie slovo je slovom, ktoré vyšlo zo srdca Boha. Z plnosti srdca hovoria ústa. (Lk 6,45) A ak
nás ľudí spája rozprávanie sa medzi sebou, vzájomné zdieľanie – vzájomná komunikácia, tak podobne nás to spája aj s Bohom. Nikdy nás však s niekým nezblíži náš monológ bez počúvania. Tak
nás aj s Bohom nezblížia iba naše, hoci aj úprimné, slová modlitby bez počúvania jeho slova.
Čisté srdce nie je produktom nášho úsilia, našej snahy, našej námahy, či výlučne iba nášho
rozhodnutia. Je to Božie dielo, na ktorom sme tým všetkým spomínaným pozvaní k spolupráci.
Preto sa často modlíme: Pretvor naše srdce podľa Srdca svojho! A táto modlitba nemôže byť
nikde úprimnejšie myslená, ak sa to naše srdce „neotočí“ k Srdcu Ježišovmu, k Srdcu Božiemu,
k Srdcu Slova, ktoré sa stalo telom.
V dobe, keď žila Anka Kolesárová neboli média, neboli sociálne siete, nebola nielenže ochrana
osobných údajov, ale ani ochrana pozemského života. Bolo však vtedy to, čo je tu od počiatku:
Božie slovo, skrze ktoré povstalo všetko a bez neho nepovstalo nič z toho, čo povstalo. V ňom bol
život a život bol svetlom ľudí. A svetlo vo tmách svieti, a tmy ho neprijali. (porov. Jn 1,3-5) V ňom
počúvame aj toto vždy aktuálne povzbudenie, ktoré vyšlo zo srdca nášho Boha a ktoré zrejme aj
Anka dobre poznala: Nebojte sa tých; čo zabíjajú telo, ale dušu zabiť nemôžu. Skôr sa bojte toho,
ktorý môže i dušu i telo zahubiť v pekle. (Mt 10,28)
Čím iným zakončiť toto naše zamyslenie ako modlitbou Božím slovom, a to Dávidovou prosbou o čisté srdce: Bože, stvor vo mne srdce čisté a v mojom vnútri obnov ducha pevného… (Ž
51,12)
(ThDr. Vladimír Šosták, PhD.)
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Prijať vlastnú
slabosť
Modlitba
kajúceho
žalmu
Všetko sa to však začína neschopnosťou dôverovať
predovšetkým Bohu, do neho vložiť naše istoty, dovoliť,
aby to bol On, kto dá skutočnú hĺbku túžbam nášho srdca.
Toto umožňuje znášať aj slabosť, neistotu a nestálosť.
Odkaz smerom k Bohu nás robí silnými v slabosti,
v neistote a aj v nestálosti.
My, kresťania, obraciame pohľad
na ukrižovaného Krista (porov. Jn 19,37),
ktorý je slabý, opovrhnutý a obratý o každé vlastníctvo.
V ňom sa však zjavuje tvár pravého Boha, sláva lásky
a nie sláva podvodného lesku.
Izaiáš hovorí: «jeho rany nás uzdravili» (53,5).
Boli sme uzdravení práve slabosťou človeka,
ktorý bol Bohom, jeho ranami.
A cez naše slabosti sa môžeme otvoriť Božej spáse.
Naše uzdravenie pochádza od toho, ktorý sa stal chudobným,
kto prijal zlyhanie, kto sa až do hĺbky ujal našej nestálosti,
aby ju naplnil láskou a silou.
On nám prichádza zjaviť otcovstvo Boha.
V Kristovi naša krehkosť nie je viac prekliatím,
ale miestom stretnutia sa s Otcom a zdrojom novej sily zhora.
(pápež František)
Aktuálne číslo LISTU SV. LADISLAVA nájdete aj na farskej internetovej stránke.
www.knv.rimkat.sk

Liturgický program

Oznamy

KOŠICKÁ NOVÁ VES
Pondelok - 20.8. 2018
16. 55
večeradlo
17. 45
sv. omša

Sv. Bernarda, opáta a učiteľa Cirkvi
+ Margita a Jozef Nagy (44)

Utorok - 21.8. 2018
17. 45
sv. omša

Sv. Pia X., pápeža
+ Ladislav Sýkora (22. výr.)

Streda - 22.8. 2018
7. 00
sv. omša

Panny Márie Kráľovnej
+ Karol Pastor (2. výr.)

*sv. zmierenia 17.15 - 17.40

*sv. zmierenia 17.15 - 17.40

Štvrtok - 23.8. 2018
16. 30
adorácia
17. 45
sv. omša

+ Ondrej, Ondrej a starí rodičia Mihalíkovi

Piatok - 24.8. 2018
17. 45
sv. omša

Sv. Bartolomeja, apoštola
+ Viliam Lacko

Sobota - 25.8. 2018
7. 00
sv. omša

+ Alžbeta (18. výr.), Imrich, Ján a ost. z rod.

NEDEĽA - 26.8. 2018
8. 00
sv. omša
11. 00
sv. omša

21. NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ
+ Milan Lesňák (6. výr.), Mária a Imrich
ZBP Štefan Lacko (80 r.)

*sv. zmierenia 17.15 - 17.40

*sv. zmierenia 17.15 - 17.40

HRAŠOVÍK
NEDEĽA - 26.8. 2018
9. 30
sv. omša

21. NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ
+ Štefan (13. výr.) a Mária Amrich

Služba lektorov
8.00 hod.

21. NEDEĽA

1. čítanie
Margita Gazdagová
2. čítanie
Dušan Gazdag
spoloč. modlitby Vincent Jendželovský

26.8. 2018

11.00 hod.
1. čítanie
Dušan Mikloš, Ing.
2. čítanie
Ladislav Pytel
spoloč. modlitby Katarína Pastorová

Texty liturgických čítaní nájdete na www.lc.kbs.sk

Upratovanie
25.8. KNV - II. skupina Hrašovík - VI. sk.

Modlitba ruženca
Tomáš Ondruš

*V nastávajúcom týždni bude pokračovať obnova dlažby okolo kostola (II. etapa). Počas stavebných prác používajte prosím vymedzené vstupy a dbajte na svoju bezpečnosť.
*Na budúcu nedeľu bude zbierka na potreby chrámu. PBZ za milodary.
*Ponúkame Vám Katolícke noviny na duchovné čítanie za 0,50 €.
*Ďakujem Vám za milodary, ktorými prispievate na obnovu farského kostola v kancelárii FÚ alebo
na č.ú. SK97 0900 0000 0004 4236 5787 (pozn. milodar na kostol).

Duchovná príprava na blahorečenie (III.)
BLAHOSLAVENÍ ČISTÉHO SRDCA. Ak by sme sa pokúsili hľadať to, čo by sme mohli
nazvať sumarizáciou Ježišovho učenia, iste by sme sa v tom mnohí zhodli na Ježišovej reči na
vrchu (evanjelium podľa Matúša 5.-7.kapitola); a ešte konkrétnejšie by to boli blahoslavenstvá.
V tomto našom, v poradí treťom zamyslení, ktoré podnietila príležitosť blahorečenia Anky Kolesárovej, nemáme možnosť zamýšľať sa hlbšie nad všetkými blahoslavenstvami. Uskromnime sa
iba konštatovaním, že ony sú takou pomyselnou reťazou, na ktorej každé jedno blahoslavenstvo
je takým ohnivkom, či článkom reťaze, ktoré zapadá do toho ďalšieho. Okrem toho prvé štyri blahoslavenstvá hovoria o čomsi podstatnom, čo ak sa naplní v našom živote, tak budeme svedkami
toho, čo je opísané v ďalších štyroch blahoslavenstvách.
Táto tretia katechéza súvisiaca s odkazom života Anky Kolesárovej je téma čistoty, resp. čistého
srdca. Čo znamená čisté srdce? Ide o záležitosť týkajúca sa iba pohlavnej čistoty, alebo o čosi
viac a čosi ešte hlbšie, čo je skôr koreňom toho, čo označujeme pojmom „pohlavná čistota“? Už
samotné umiestnenie tohto blahoslavenstva do druhej polovice nám niečo naznačuje a napovedá.
Pokúsme sa však „zájsť na hlbinu“ posolstva, ktoré je ukryté v tomto blahoslavenstve.
To prvé, čo už aj z bežného života môžeme povedať o čistote je skutočnosť, že veci čistíme
kvôli tomu, aby sme ich mohli ďalej použiť. Či ide o riad, odev alebo aj izbu. Každodenná skúsenosť nás učí, že čistota je veľmi dôležitá pre použiteľnosť toho či onoho. Mohli by sme rozvíjať
aj jej zdravotný, či estetický aspekt, no tieto i ďalšie jej atribúty môžeme vždy zhrnúť do aspektu
„použiteľnosti“, resp. kvality tejto použiteľnosti.
Som presvedčený, že všetky pozemské – viditeľné veci nás učia o tých nebeských – neviditeľných, ako to aj Pán Ježiš vyjadril v Jánovom evanjeliu slovami: Ak neveríte, keď vám hovorím
o pozemských veciach; akože uveríte, keď vám budem rozprávať o nebeských? (Jn 3,12) Čisté
srdce je podobne nevyhnutnou podmienkou k tomu, aby Boh mohol použiť kohokoľvek z nás
pri budovaní svojho kráľovstva. Ak sa chceme postaviť do jeho služieb, ak túžime, aby nás Boh
použil v tejto dobe, musíme si uvedomiť, že jediným PIN kódom k tomu je čisté srdce.
Čisté srdce v tom pôvodnom biblickom význame znamená srdce nerozdelené alebo srdce celistvé. Keďže ono je epicentrom nášho bytia, z ktorého vychádzajú všetky naše postoje a rozhodnutia, je dôležité najprv samotné rozhodnutie: chcieť slúžiť Bohu, rozhodnúť sa v svojom živote
mu skutočne slúžiť. Práve v reči na vrchu Pán Ježiš upozorňuje na to, že nemôžeme slúžiť dvom
pánom. (porov. Mt 6,24)
Všetko doteraz povedané by možno bolo síce pekné a azda aspoň čiastočne aj pravdivé, ale bolo
by to málo významné pre život kohokoľvek, ak by sme si nenačrtli aj cestu k čistote srdca. A to sa
dostávame k pravdivosti slov knihy Kazateľ, ktorý tvrdí: Nič nie je nové pod slnkom. (Kaz 1,9)
Tou cestou k čistote srdca je totiž modlitba.
(pokračuje na ďalšej strane)

Myšlienka týždňa
„Keď niekto hovorí v Božom mene, nesmieme sa pozerať na hodinky.“ (sv. Ján Pavol II.)

