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Utorok 8 . týždňa Mk 10,28-31
Všetko Kristovi
Je niečo, čo mi robí ťažkosti zrieknu sa pre Krista? Vlastním niečo, čo sa nezhoduje
s mojím povolaním? Čo priorizujem a prečo?
Ježiš povedal: „Každý, kto pre mňa a pre evanjelium opustí...“ (Mk 10,29).
Ježiš naznačuje odmenu už v súčastnom živote ale stonásobne sľubuje v budúcom
živote, ale žiada zodpovednosť od každého kto uveril v jeho slová.
Ježiš je realista. Žiada aj od nás byť zodpovednosť a práve ona nás vyzdvihuje nad
všetky stvorenia. Ježiš je pravdovravný a my nemáme dôvod aby sme o nej pochybovali.
On ju potvrdil svojím životom, smrťou i zmŕtvychvstaním.
Kňaz a nedať všetko Kristovi? A keď verím, že čo povedal aj splní. Kristovi preto nič
a nikdy neodmietnuť. To nie je fanatizmus, ale správna odpoveď na dar povolania. Vtedy
právom Ježiš už tu na zemi aj mne môže dať všetko čo chce dať, pretože môj súhlas
rozhodol. Kto je veľkorysí Kristovi nebude sklamaný. Za všetko od nás, dá stonásobne
viac. Verím, Pane.
Návrh na osvojenie si: V čom konkrétnom chcem na ceste povolania postúpiť.

Popolcová streda Mt 6,1-6.16-18
Pôst v skrytosti
Viem čo je to pôst a pôstna doba? Čo konkrétne a uskutočniteľné v skrytosti si
môžem predsavzať? Ako som prežil vlani pôstny čas?
Ježiš povedal: „Tvoj Otec ťa odmení, lebo on vidí aj v skrytosti“ (Mt 6,6) .
Znamenie popola na začiatku pôstneho obdobia je výzva k novému životu. Niečo
musí umrieť, aby niečo začalo žiť.
Hriech spôsobuje smrť. V nás je túžba žiť. Čo tak prežiť pôstnu dobu v práci na
sebe, modlitbe, zriekaní sa, službe blížnym, aby som na Veľkú noc poznal radosť z
“aleluja“. Nech sa pôstna doba a môj tichý, skrytý pôst stanú prejavom lásky k povolaniu.
Pôst a pôstna doba nie sú založené na vonkajších znakoch, ale ide o našu duchovnú
premenu, ktorú zbadá Ten, ktorý vidí v skrytosti.
Návrh na osvojenie si: Pre upevnenie a rast povolania v pôstnej dobe si stanovujem toto...
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Štvrtok po Popolcovej strede Lk 9,22-25
Čo stratím pre Boha
Viem, čím môžem Bohu urobiť radosť? Čo by mi na pôst odporučil najlepší
kamarát? Čo mne samému na ceste k Bohu najviac prekáža?
Ježiš radí: „kto stratí svoj život pre mňa, zachráni si ho“ (Lk 9,24) .
Možno skutočne získať celý svet, a seba stratiť? Samozrejme, taký je osud človeka,
pre ktorého je dôležitejšie „mať“, než „byť“. Poklady sveta spôsobujú chaos v ideáloch
budúceho kňaza.
Kto vie bojovať voči falošným zásadám a postojom, ten si zachová večný život,
svoju identitu i seba. Sv. omša pripomína, že aj Kristus stratil svoj život pre svoju ideu,
stratil ho pre nás. Svojou vernosťou, strácame svoj život pre neho, strácame ho každý deň
v časnom živote, aby sme si ho zachovali naveky. To si vyžaduje odvahu. Som odvážnym?
Návrh na osvojenie si: Čím dnes prejavím svoju odvahu Kristovi?

Piatok po Popolcovej strede Mt 9,14-15
Jednoducho radosť z pôstu
Dokážem sa tešiť z toho, že si pre Ježiša niečo odopriem? Čo najčastejšie spôsobuje
zármutok? Čo urobiť preto, aby som mal viac radosti na ceste za Kristom?
Ježiš povedal farizejom: „Vari môžu svadobní hostia smútiť, kým je ženích s
nimi“ (Mt 9,15) ?
Ježiš vyčíta formalizmus a pýchu pri konaní pôstu. Ježiš nepodceňoval pôst.
Doporučuje konať pôst preniknutý vierou, pokorou, duchom chudoby a sebazaprenia
a predovšetkým láskou k Bohu.
Tešiť sa a radovať z vykúpenia, že Ježiš je s nami. Cirkev si pripomína Kristovu
smrť každý piatok. Vedieť si slobodne a s radostným duchom odoprieť i dovolenú
a príjemnú vec. Pôstne praktiky ako hladový pôst, almužna, modlitba, ale i rôzne skutky
z lásky sú osvedčené a hodno ich konať.
Návrh na osvojenie si: Je piatok v pôstnom čase, čo s ním?
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Sobota po Popolcovej strede Lk 5,27-32
Pôst a chorá duša
Už poznám, že vie bolieť i duša? Všímam si v okolí, že niekto trpí pre svoje chyby,
hriechy na duši? Ako sa dá liečiť chorá duša?
Ježiš povedal Lévimu: „Poď za mnou“ (Lk 5,27) ?
Lévi urobil Ježišovi vo svojom dome hostinu. Spoznal, že bol chorý na duši. Videl
len svoju mýtnicu. Stačilo jedno stretnutie s Ježišom, jeho pohostenie Ježiša a z mýtnika je
apoštol.
Ježiš sa zastavuje aj pri mne. Vidí mi do duše. Nič nie je utajené. Aké kroky
podnikne, aby som nasledoval Léviho? Ježiš je najlepší lekár. Verím tomu? Chorý
potrebuje prijať odporúčanie lekára, podriadiť sa jeho pravidlám a určenému programu
liečenia.
Žiaden kazateľ, exercitátor, spovedník, ma nemôže prinútiť chrániť si zdravie duše,
ale ja to môžem a chcem. Lekára svojej duše treba počúvať v každom druhu modlitby, či
radách tých ktorí ma formujú.
Návrh na osvojenie si: Na Ježišove pozvanie čím konkrétnym dnes odpoviem?

