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Utorok 7 . týždňa Mk 9,30-37
Dať prednosť iným
Ako znášam, keď iných uprednostňujú? Viem ustúpiť do úzadia a iným ponechať
prvenstvo? Viem sa tešiť, keď iní vynikajú, sú lepší, úspešnejší?
Ježiš pripomína: „Kto chce byť prvý, nech je posledný zo všetkých a sluha
všetkých“ (Mk 9,35) .
Memeno, čím viac je niekto potrebný, tým cennejšia je jeho pozícia. Nie tituly
a postavenie rozhodujú o prvenstve. Najpotrebnejší sú tí, ktorí vedia v tichu plniť službu
pre iných. Ježiš oceňuje služobný postoj.
Ježišov postoj služby má ovplyvniť aj nás. Prišiel slúžiť a nie dať si vysluhovať. Keď
dám prednosť iným pred sebou vedome a dobrovoľne a to z lásky, budem ešte viac darom
iným.
Svet potrebuje nielen produktívnych, ale aj tých, ktorí v tichu, v úzadí plnia vôľu
Božiu. Pocty, čestné miesta, slávu, čo si všíma dnešný svet a po čom človek tejto zeme túži
nechajme iným, sebe vyprosujme vernosť k povolaniu slúžiť.
Návrh na osvojenie si: Počínať si tak, že službou iným, nasledujem Krista.

Streda 7 . týždňa Mk 9,38-40
Sila jednoty
Som v kolektíve tvorcom jednoty? Neprijíma ma niekto ako škodcu jednoty? Ako budujem
jednotu s Kristom?
Ježiš napomína: „Kto nie je proti nám, je za nás“ (Mk 9,40.
Ježiš od svojich žiada aby zbližovali, spájali, zjednocovali...
Nezjednocuje ešte ten, kto má veľa reči o jednote. Skutky, skutky hovoria, kto a ako
tvorí jednotu. Konať dobro s láskou, obetavo si vyžaduje poctivo pracovať na sebe. Byť
verný jednote, znamená žiť a konať v mene pravdy a spravodlivosti. Pretože nemáme
monopol na poctivý život a šľachetné činy, pozerajme s úctou, láskou na každého, komu
ide o budovanie jednoty s Bohom.
Stanem sa budovateľom jednoty v Kristovom duchu a presvedčím sa, že prestanem i ja
byť cudzí, či nepriateľ pre iných. V sile Kristovej jednoty bude svet a moje okolie mojím
pričinením lepším.
Návrh na osvojenie si: Urobím niečo preto, aby som bol v Kristovom duchu tvorcom
jednoty.
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Štvrtok 7 . týždňa Mk 9,41-43.45.47-50
Byť požehnaním
Som pre kolektív požehnaním? Netrpí niekto na tele či duši pre moje správanie, môj život?
Čo odo mňa žiada Ježiš aby som bol bratom a sestrám?
Ježiš očakáva, aby nikto: „nepohoršil jedného z ... maličkých“ (Mk 9,42).
Ježiš právom varuje, pretože chce našu radostnú skutočnosť. Božie kráľovstvo je
určené len pre ľudí odvážnych, rozhodných ochotných prinášať obety a tých, čo sa vedia
zriekať.
Pre Božie kráľovstvo sa vyplatí zriecť oka, ruky či nohy pravda v zhode s Jeho
učením. Božie kráľovstvo je hodné najvyššej odmeny. Kto chce sám získať Božie
kráľovstvo, dopraje ho každému. Byť jeden druhému povzbudením pre Božie kráľovstvo.
Božie kráľovstvo vyzýva jednotlivca i spoločenstvo zriecť sa všetkého, čo je prekážkou
vstupu.
Byť požehnaním si navzájom je naša povinnosť. Vyprosujme si túto milosť. Ďakujme
za obohatenie od svojho okolia. Udržujme sa a posiľňujme byť vždy a všetkým
požehnaním.
Návrh na osvojenie si: Radikálne sa zrieknem každého pohoršenia iných i od iných.

Piatok 7 . týždňa Mk 10,1-12
Nerozlučiteľnosť
Ako pozerám na sviatosť manželstva? Netrpím, že ja budem musieť žiť mimo manželstva?
Aký je rozdiel medzi neverným kňazom a neverným manželom?
Ježiš odsudzuje: „cudzoložstvo“ .
Láska a vernosť majú byť znamením nielen manželstva, ale i sviatostného kňazstva.
V manželstve spojenie duší i tela je spojené s vernosťou. Aj kňaz v rímskom obrade
zložením sľubu čistoty a vernosti sa zaväzuje, že celý svoj život chce patriť len Bohu
v Cirkvi. Vedome a dobrovoľne sa preto zrieka patriť jednej žene a mať vlastnú rodinu,
deti.
Verný život podľa stavu je oslavou Boha a zdrojom milosti. Byť verný sám sebe,
svojím ideálom, ktoré sú zhodné s božími, znamená zachovať si svoju tvár.
Už dnes žiť v tom, že moje kňazstvo musí byť príkladom pre tých, čo sa ocitnú
v manželskej či kňazskej kríze. Sám nikdy sa nedopustím cudzoložstva. Ak mám dnes
vážne musím ich riešiť a nesmiem odkladať. Nevernosť nechcem pripustiť si do
myšlienok, srdca či úst, ani dnes a ani nikdy v živote.
Návrh na osvojenie si: Modlitba za vernosť v povolaní.
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Sobota 7 . týždňa Mk 10,13-16
Vzťah k deťom
Uvedomujem si, že katolícky kňaz sa vedome a dobrovoľne zrieka plodenia detí?
Katolícky kňaz má mať čistý vzťah k deťom. Čo cítim, keď sa stretávam s deťmi?
Ježiš pri stretnutí s deťmi: „bral ich do náručia, kládol na ne ruky a požehnával
ich“ (Mk 10,16).
Ježiš naznačuje aký vzťah má mať kňaz k dieťaťu. Deťom patrí Božie kráľovstvo.
Jednoduchosť, úprimnosť a najmä radosť sú prostriedky k usmerňovaniu k Bohu. Nikdy si
nekupovať deti.
Kňaz žije tajomstvo Božieho synovstva. Žije vo vzťahu k Bohu spokojný. Uvedomuje
si svoju závislosť na Bohu. Neoslobodzuje sa od povinnosti voči Bohu.
Kňaz aj keď mu žiadne dieťa nepovie otec, má mať vzťah lásky, porozumenia, úcty,
starostlivosti k deťom. Deťom sa nemá vyhýbať, ale rovnako si ich na svoju osobu viazať.
V deťoch má kňaz vidieť Dieťa Ježiša. Má byť nápomocný rodičom pri výchove deti.
Kňaz - učiteľ učí deti verne, zodpovedne a pravdivo primerane ich veku.
Návrh na osvojenie si: Upevním sa v duchovnom otcovstve.

