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Pondelok siedmeho veľkonočného týždňa Jn 16,29-33
Samota
Ako znášam samotu? Prečo si mám osvojiť samotu? Čo prináša v duchovnom
živote samota?
Ježiš povedal: „A mňa necháte samého. Ale nie som sám, lebo Otec je so mnou“
(Jn 16,32).
Ježiš vedel čo bude nasledovať po poslednej večeri. Apoštoli sa rozutekajú a On
ostane sám.
Budúci kňaz sa učí dávať ľuďom nezištne, obetavo, s lásky, ale nepodcení ticho
a samotu strávenú s Ježišom. Kto chce vytvoriť veľké diela obdivované ľuďmi, musí si
zamilovať samotu s Ježišom. Pravá samota je obohatením, vzpruhou, útechou, pookriatím.
Aj v najväčšom zápale povinnosti, úloh, zodpovednosti kňaz musí si vedieť nájsť
čas utiahnuť sa, stíšiť sa, uzobrať sa so svojimi myšlienkami, citmi. V tichu a sám s Bohom
vedieť sa pýtať Boha a seba, riešiť nastolené otázky, premyslieť si postoje, naučiť sa Bohu
odovzdať ťažkosti, poprosiť o nové milosti či poďakovať sa.

Návrh na osvojenie si: Vytvoriť si oázu kde sám v samote budem nachádzať Boha.

Utorok siedmeho veľkonočného týždňa Jn 17,1-11a
Osláviť Boha
Ako chápem a pristupujem k oslave Boha? V čom vidím dôležitosť vedieť osláviť
Boha? Aké je učenie Cirkvi o oslave Boha?
Ježiš povedal: „Otče, nadišla hodina: Osláv svojho Syna, aby Syn oslávil teba“ (Jn
17,1).
Ježiš vo svojej pokore zdôrazňuje prečo mu ide o slávu, pretože sám dokončil dielo
ktoré mu dal Otec vykonať. Ježiš predstavuje podstatu Božej slávy. Boh nepotrebuje našu
oslavu. Boh neničí našu dôstojnosť. V podstate Božia sláva nespočíva v tom, že my Bohu
dávame niečo, čo ho obohacuje. Naopak. On sám nám dáva to, čo nás obohacuje, čo nás
vyvádza z ničoty, čo nás oživuje a vyvyšuje.
Z našej strany oslavovať Boha znamená otvárať sa na jeho dobrodenia,
zdokonaľovať v sebe Božie dary, zdokonaľovať svoju osobnosť, neuzatvárať sa vo svojom
egoizme, ale otvárať sa na druhých, dávať niečo z toho bohatstva, aké nám Boh udeľuje.
Najmä pri sv. omši ktorá je najdokonalejšou obetou zvelebovania sa nám dostáva
od Boha najviac.
Návrh na osvojenie si: Aktívne prežívať modlitbu, najmä sv. omšu na oslavu Boha.
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Streda siedmeho veľkonočného týždňa Jn 17,11b-19
Potreba jednoty

Chápem význam a potrebu jednoty? Prečo kňaz má byť tvorcom jednoty? Čím sa
previňujem proti budovaniu jednoty?
Ježiš povedal: „Svätý Otče, zachovaj ich vo svojom mene, ktoré si ty dal mne, aby
boli jedno ako my“ (Jn 17,11b).
Ježiš vyžaduje právom od svojich, aby boli tvorcami jednoty. Treba si uvedomiť, že
svet stvoril Boh o ktorom povedal, že je veľmi dobrý, krásny... Našou úlohou je v diele
stvorenia pokračovať. Potreba vytvárať jednotu je aktuálna výzva.
Kristov kňaz sa ma podieľať na odhaľovaní falošných a zvrátených zásad, ktoré
ničia jednotu a protivia sa učeniu Evanjelia. Voči svetu hriechu ktorý vytvára nejednotu
treba byť opatrný. Pravdou sa buduje jednota a zachraňuje sa tento svet pred morálnou
skazou.
Budúci kňaz nikým z ľudí nepohŕda. Odlišuje človeka od jeho zásad, hriešnika od
hriechu. Vždy ma na pamäti, že budovať a rozvíjať jednotu nie je len povinnosť, ale najmä
prejav viery a lásky.
Návrh na osvojenie si: Urobiť niečo konkrétne pre jednotu.

Štvrtok siedmeho veľkonočného týždňa Jn 17,20-26
Príčiny nejednoty
Poznám príčiny jednoty? Aké mám skúsenosti s rozdeľovaním, triedením,
oddeľovaním medzi ľuďmi? Čím a ako môže budúci kňaz prispieť k budovaniu jednoty?
Ježiš povedal: „Otče, chcem, aby aj tí, ktorých si mi dal, boli so mnou tam, kde
som ja“ (Jn 17,24).
Ježiš prosí nielen v duchu ekumenizmu, čiže budovanie jednoty medzi rôznymi
náboženstvami, ale aj o jednotu medzi nami kresťanmi, rímokatolíkmi. Ježiš nám
pripomína, že zomrel za všetkých.
Pohoršenia z nejednoty sú prekážkou mnohým prijať Krista za svojho Pána a Boha.
História nesie ťažké bremeno nelásky. Ľudské chyby, omyly, hriechy, vojny pomýlili
a dnes rozdeľujú. Príkaz lásky je potrebné postaviť na svietnik a musí sa stať soľou svetu.
Nové delenia ktorých príčinou je pýcha, tvrdohlavosť, strata úcty a autority musia
byť zastavené aj naším príkladným prístupom k Ježišovým slovám o jednote.
Návrh na osvojenie si: Nikdy nedať príčinu k nejednote. Naopak. Spájajme a zjednocujme.
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Piatok siedmeho veľkonočného týždňa Jn 21,15-19
Primát pápeža
Aký mám vzťah k rímskemu pápežovi? Ako prejavujem svoj vzťah k Svätému
otcovi? V čom vidím potrebu a význam primátu pápeža?
Ježiš povedal Šimonovi Petrovi: „Pas moje baránky! Pas moje ovce! Pas moje
ovce!“ (Jn 21,15.16.17).
Ježiš Petrovi odovzdal primát. Primát pápeža bol je a bude ťažkou skúškou pre
veriacich. Peter dostáva úrad, keď po trojnásobnom zapretí Ježiša, trikrát vyznáva: „Pane,
ty vieš, že ťa mám rád!“
Kľúče – moc čo dostal Peter je dar ľudstvu. Škoda, že veriaci ľudia dar ešte
neprijímajú. Primát pápeža má otvárať srdcia pre Krista. Spájať a zjednocovať proti
útokom diabla. Primát pápeža je pre budúceho kňaza výzvou zjednotiť sa v učení viery,
mravov a všetkého čo učí Magistériu. Mať úctu a lásku k nástupcom sv. Petra apoštola.
Aj nehodní pápeži boli nástupcovia sv. Petra, ale viac bolo tých, čo vyznali svoj
vzťah a položili svoje životy za Krista, ako prvý pápež sv. Peter. Memento nielen pre
dnešné dni.
Návrh na osvojenie si: Modlitbou a úctou k rímskému biskupovi dokážem, že svoje
povolanie prijímam zodpovedne.

Sobota siedmeho veľkonočného týždňa Jn 21,20-25
Nezradiť
Uvedomujem si, že cesta ku kňazstvu je ťažká? Aké mám skúsenosti zo zrady
kňazského povolania? Čo robiť, aby som nikdy svoje povolanie nezradil?
Peter sa pýta Ježiša: „Pane, kto ťa to zradí?“ (Jn 21,20).
Bola to nevhodná otázka? Ježiš odpovedá: „Čo teba do toho? Ty poď za mnou!“
Máme a musíme mať záujem o druhých, pravda, ak im chceme pomôcť. Obyčajná
zvedavosť nestačí. Zvedavosť nám nepridáva, ale škodí. Zvedavosť často prináša závisť
keď sa vedie dobre a keď zle, zakusujeme zadosťučinenie. V každom prípade odvraciame
pozornosť od seba, zatiaľ čo táto pozornosť má byť sústredená na nás vlastný postup, na
vlastné zdokonalenie.
Kto sa moc obzerá, rýchlo sa potkne, aj na rovnej ceste. Pred potknutím nás varuje
Ježiš, keď nás vyzýva: „Ty poď za mnou!“ Čo máme robiť, aby sme nezradili? Modliť sa
za svoje povolanie. Často sa spovedať. S úctou sláviť Eucharistiu. Vyvarovať sa každého
nebezpečenstva na hriech. Vytvárať s kňazmi jednotu.
Návrh na osvojenie si: Program na prázdniny.

