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Pondelok šiesteho veľkonočného týždňa Jn 15,26-16,4a
Vydávať svedectvo
Čo znamená vydávať svedectvo? V čom mám ťažkosti s vydávaním svedectva
a pred kým? Čo získavam vydávaním svedectva?
Ježiš povedal: „Ale aj vy vydávate svedectvo“ (Jn 15,27).
Podľa Ježiša máme zaujať úlohu jeho svedkov spolu s Duchom Svätým. Vydávať
svedectvo má byť pre nás cťou. Ježiš svojim svedkom nesľubuje pozemské privilégia,
priam naopak.
Budúci kňaz nesmie byť prekážkou niekomu v nasledovaní Krista. Tí ktorí nám
nevydávajú primerané svedectvo, nesúďme, neodsudzujme, ale budujme v sebe
trpezlivosť, dôveru, pokoru, vytrvalosť a iné čnosti. Dajme sa posväcovať.
Nech je naše svedectvo o Ježišovi. Čím viac od nás svet očakáva svedectvo, tým
ochotnejšie, aj keď s obeťami konajme. Tak neopomenieme vydávať svedectvo malými,
každodennými skutkami, slovami, správaním...
Návrh na osvojenie si: Vydávať svedectvo o svojom povolaní štúdiom.

Utorok šiesteho veľkonočného týždňa Jn 16,5-11
Dôležitý prísľub
Ako prijímam Ježišove prísľuby? Pripomínam sám sebe niektoré slová Pána Ježiša?
Nakoľko viem zacitovať pri rozhovore z Písma Svätého?
Ježiš povedal: „Teraz idem k tomu, ktorý ma poslal“ (Jn 16,5).
Ježiš pripravuje učeníkov nielen na svoj odchod k Otcovi, ale aj na príchod Ducha
Svätého.
Kňaz ktorý veľmi miluje býva často nepochopený a opustený. Boh nikdy a nikoho
nenechá na jeho vlastné sily. Cez Sväté Písmo Boh dáva silu, nádej a lásku. Duch Svätý
vanie v náš prospech. Boh chápe človeka, keď mu človek otvára srdce. Tým viac budúceho
kňaza Duch Svätý chce viesť.
Dovoľme Božej láske preniknúť do hĺbky svojho srdca. Nie je sám ten, kto sa necíti
osamelý. Blízku prítomnosť Boha prežíva človek najmä v tichu modlitby. Nežaluj sa na
svoju osamelosť. Varujme sa smútku. Otvárajme sa prísľubom pomocou Svätého Písma.
Návrh na osvojenie si: Časté čítanie Svätého Písma.
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Streda šiesteho veľkonočného týždňa Jn 16,12-15
Pravda obdarúva
Som rozhodným zástancom pravdy? Objavujem a spolupracujem s pravdou na
ceste ku kňazstvu? Viem prijať pravdu ktorú mi dáva Boh?
Ježiš povedal: „Duch pravdy, uvedie vás do plnej pravdy“ (Jn 16,13).
Ježiš upozorňuje na námahy ohlasovania Evanjelia. Ťažko sa prijíma a ohlasuje
pravda.
Seminárny život bol, je a bude ťažký. Pravda je len jedná. Každý ju musí čo najskôr
objaviť a prijať. Všetko čo nie je pravda neprinesie požehnanie. Akékoľvek odkladanie
pravdy ohľadom povolania je na škodu. Spolupráca s Duchom Svätým je nutná, ak chceme
s úžitkom splniť svoje poslanie.
Spytovanie svedomia umožňuje zniesť pravdu o nás samých. Boh pozná celú
pravdu o nás. Vyberajme si priateľov podľa pravdy. Odvahu ku kňazstvu dáva Duch Svätý,
ktorý jediný uvedie nás do plnej pravdy.
Návrh na osvojenie si: Aj keď je to ťažké, musím byť mužom pravdy i sám voči sebe.

Štvrtok šiesteho veľkonočného týždňa Jn 16,16-20
(alebo Nanebovstúpenie: C-Lk 24,46-53; A-Mt 28,16-20; B-Mk 16,15-20)
Naša vlasť je v nebesiach
Čo vo mne vyvoláva nebo? Ako je to s túžbami, každodenným životom v pohľade
na večnosť v spojení s Bohom? Ako sa snažím žiť na zemi ako v predsieni neba?
Ježiš povedal: „Otče náš, ktorý si na nebesiach“ (Mt 6,9).
Nebo si denne pripomíname modlitbou Pána Ježiša, Otčenáš. Nebo by pre nás malo
byť cieľom. Aby sme získali stav oslávenia máme byť ochotný všetko pre to podniknúť,
všetko tomu podriadiť, stanoviť si to ako prioritu nad všetkým.
Koľkými vetami dokážem vyjadriť čo Cirkev učí o nebi? Prečo niekto netúži po
nebi? Dostatočne sme využili veľkonočný čas na upevnenie a vzrast viery v Krista Ježiša?
Je správne, že ako vzdelaní kresťania nielen poznávame Božie pravdy, ale aj
zodpovedne ku ním zastávame stanoviská a rovnako keď niečo zanedbáme, podceníme, že
vyvodzujeme dôsledky. Myšlienka na nebo, našu večnú vlasť, by nemala ostať bez
rozhodnutí, plánov, postojov.
Návrh na osvojenie si: Neuspokojiť sa dnes s tým čo viem a čo robím pre nebo.
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Piatok šiesteho veľkonočného týždňa Jn 16,20-23a
Pravá radosť
Ako prežívam radosť na ceste ku kňazstvu? V čom je priorita mojej radosti? Viem
radosť primerane dávať aj najavo?
Ježiš povedal: „A vašu radosť vám nik nevezme“ (Jn 16,22).
Ježiš už vo večeradle pripravuje apoštolov na prežitie pravej radosti. Tá sa
nezaobíde bez utrpenia. Ježiš za našu pravú radosť, trpel i zomrel. Ježišove
zmŕtvychvstanie je záruka pravej radosti.
Kristus má trpieť aj v údoch mystického tela v nás, aby sme dopĺňali Kristovo dielo
spásy. Trvalé úsilie dáva vzrast a veľkosť Božieho kráľovstva v nás. Rodí sa ten, kto kvôli
utrpeniu umiera. Osobnosť sa rodí v pravej radosti. Pravá radosť sa spoznáva pri znášaní
krížov a ťažkosti.
Kto chce žiť pravú radosť musí sa naučiť trpezlivosti, aby vedel zniesť
nepríjemnosti a krivdy. Naučí sa pokore, aby vedel prijať uponíženie. Vie žiť poslušnosť,
aby sa vyhol nemilým príkazom. Svoju dôveru vkladá do Božej vôli, aby zniesol
protivenstvá.
Návrh na osvojenie si: Prehodnotím vzťah k radosti, ktorú pripomína Ježiš.

Sobota šiesteho veľkonočného týždňa Jn 16,23-28
Prosiť
Viem prosiť? V čom vidím dôležitosť vedieť prosiť? Aké skúsenosti mám s
prosením?
Ježiš povedal: „Ak budete o niečo prosiť Otca v mojom mene, dá vám to“ (Jn
16,23).
Ježiš nie nadarmo zdôrazňuje vedieť správne prosiť. Nestačí len formálne prosiť.
Prosba zahŕňa dôveru, odovzdanosť, lásku...
Budúci kňaz v prosbách sa učí zjednocovať s Ježišom. Toto zjednotenie sa
odohráva na zásade lásky, že On sám bude prosiť za nás Otca. Kto s Ježišom prosí, ten aj
vie milovať a neprosí o nič, čo by bolo v rozpore s Božou vôľou. Každá takáto prosba ma
šancu byť vypočutá.
Predmet a spôsob modlitby nech súhlasí s vôľou Božou. Zvlášť pokora
a trpezlivosť v prosiacej modlitbe sa páčia Bohu. Často treba prosiť. Nebojme sa prosiť.
Najmä pri sv. omši je dôležité vedieť prosiť. Neprosme len za seba či za veci hmotné.
Prosme o rýdzo kňazské hodnoty.
Návrh na osvojenie si: Byť vytrvalým v prosbách.

