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Utorok 6. týždňa Mk 8,14-21
Kvas nevery
V čom sa prejavuje moja nevera? Som vernejší svojmu povolaniu dnes viac ako pred
rokom? Ako bojujem proti svojím nevernostiam?
Ježišov obraz kvasu nestráca na aktuálnosti: „Chráňte sa kvasu farizejov“ (Mk 8,15) .
Ako kvas preniká čerstvé cesto, tak malodušné pocity prenikajú srdce. Ježiš pred
týmto kvasom vystríha. Kto žije s Ježišom, tomu pochybnosti, nedôvera, nepokoj, starosti,
čiže kvas malodušnosti neuškodia.
Často si pripomeňme vlastne dôkazy starostlivosti Boha o nás. Ucháňme sa tuposti
ktorá pramení z našej samostatnosti, že Boh sa o nás nezaujíma. Nespoliehajme sa len na
seba. Vždy veriť Bohu. Boh nesklame. Dôveru v Boha, Boh odmení. Mať oči, uši, srdce
otvorené pre Boha je znak rozvážnosti.
Kto sa uchráni kvasu nevery, čiže zlých maličkosti, stáva sa víťazom a priateľstvo
s Bohom je mu bohatstvom.
Návrh na osvojenie si: Najmä po prijímaní a pri adoracií si vzbudzovať vernosť
k povolaniu.

Streda 6. týždňa Mk 8,22-26
Vidieť ľudí v okolí
Nakoľko si všímam ľudí z okolia? Cítim s nimi? V čom sú mi obohatením a čím ich ja
obohacujem?
Ježišov chytil slepého za ruku a opýtal sa: „Vidíš niečo“ (Mk 8,23) ?
Ježiš mi pripomína všímať si ľudí. Nevidieť len niečo povrchné, ale všímať si hĺbku
ich života. Rozumieť ľuďom. Prečo sa tak správajú a zmýšľajú?
Slepým nemusia byť oni, ale ja. Nebráni mi môj egoizmus správne ľudí prijímať,
hodnotiť, zaujať k ním postoj? Moje povolanie ma usmerňuje vidieť v láske, pravde
a spravodlivosti ľudí.
Ako kňaz musím nielen žiť s ľuďmi, ale byť im obohatením. Všímať si ľudí a nie byť
pasívnym. Vycítiť kde môžem obohatiť a ako. Je umením vidieť ľudí a byť im
obohatením.
Návrh na osvojenie si: Boh mi dal oči a srdce. Ako ich využijem pre ľudí o okolia?
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Štvrtok 6. týždňa Mk 8,27-33
Zmysel pre Božie veci
Všedné veci a udalosti pripomínajú mi aj Božie? Učím sa z pohľadu večnosti pozerať na
veci a udalosti svojho života? Reptám a bývam nespokojný?
Sv. Marek poznamenal, že Ježiš k apoštolom „hovoril otvorene“ (Mk 8,32) .
Peter vyznáva: „Ty si Kristus,“ a vzápätí pre nesprávne výčitky ho Ježiš musí
pokarhať: „Choď odo mňba, pokušiteľ!“
Božie diela vznikajú v tichu, skryto, sústredení, keď si uvedomujeme poníženosť,
pokoru, keď znášame podceňovanie. Vtedy sa dostáva svetla a poznania. Kto chce
nadobudnúť zmysel pre Božie veci musí byť celkom oddaný a verný Bohu. Nesmie sa báť
prijať vôľu Božiu. Zmysel pre Božie veci nepochopia piemerní ľudia.
Hľadať Boha vo veciach a udalostiach a nehľadať seba. Vedieť dať prednosť tomu, čo
je najdôležitejšie pre spásu a večnosť. Dať sa priťahovať Bohom a zriekať sa všetkého čo
nevedie k Bohu.
Návrh na osvojenie si: V čom mám mať väčšie pochopenie pre veci Božie?

Piatok 6. týždňa Mk 8,34-9,1
Zveriť sa Kristovi
Mám strach pred kňazstvom? Čoho sa v kňazstve dnes najviac obávam? Už som sa zriekol
všetkého, čo nesúvisí s osobným sviatostným kňazstvom?
Ježiš apoštolom i zástupom jasne hovorí: „Kto chce ísť za mnou, nech zaprie sám
seba, vezme svoj kríž a nech ma nasleduje“ (Mk 8,34) .
Ježiš učí, že nestačí ho len počúvať, zhromažďovať sa okolo neho, nestačí mu len
niečo povedať. Je potrebné počúvať ho, zhromažďovať sa k nemu, hovoriť s ním, ale nie
len na vonok. Je potrebné nasledovať Krista a sa jednoducho stať Kristom, to znamená
zaštepiť do seba Kristove čnosti: jeho pokoru, miernosť, pochopenie, zdržanlivosť,
poslušnosť a zvlášť tie čnosti, ktoré zasvietili na ceste kríža.
Zveriť sa Kristovi, znamená žiť Kristovu trpezlivosť, vytrvalosť, podriadiť sa Božej
vôli, žiť sebazapieraní, v čom chce Ježiš aby sme ho nasledovali.
Naučme sa zveriť sa Kristovi pri svätej omši.
Návrh na osvojenie si: Výzvu: „Iďte v mene Božom!“, konkrétnym skutkom dokážem.
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Sobota 6. týždňa Mk 9,2-13
Potreba premeny
Povedal mi niekto, že sa mením? V čom? Je to prínos pre budúce kňazstvo? Ako vnímam
svoju potrebu premeny? V čom ju zanedbávam a v čom napredujem?
Ježiš sa len tromi apoštolmi premenil. A len Peter povedal: „Rabbi, dobre je nám
tu“ (Mk 8,34) .
Apoštoli nevedeli, prečo len oni a len pred nimi sa Ježiš premenil na hore.
Ježiš aj so mnou má svoj plán. Žiada, aby som s Ním spolupracoval, tu a teraz. Aj
keď dnes nepoznám Ježišove plány so mnou, mám využiť čas, ľudí, možnosti, aby som
verne splnil svoje poslanie.
Zmeniť nechcime svet a okolie, ale seba. K zmene seba potrebuje veľa milosti a síl.
Čas na to je určený. Boh mi dôveruje. Boh moju zmenu očakáva. A mám si byť vedomý,
že moja premena má byť obohatením aj pre tých, ku ktorým budem poslaný.
Návrh na osvojenie si: Osobnú premenu začnem uvedomelým, jasným a rozhodným: Pane,
som Tvoj!

