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Pondelok deviateho týždňa Mk 16,1-12
Moja vinica
Som rozhodnutý pokračovať na cestu ku kňazstvu? Čo ma ku kňazstvu dnes najviac
priťahuje? Aký som dnes ako budúci kňaz?
Ježiš povedal: „Istý človek vysadil vinicu. Ohradil ju plotom... a dal ju do
prenájmu“ (Jn 16,32).
Vinica je obrazom Kristovej Cirkvi. Kristus za ňu nielen zomrel, ale sa stará o tých,
ktorým ju zveril. Právom žiada od svojich, aby pracovali na svojom posväcovaní.
Je potrebné si viac uvedomiť a osvojiť obsah slov: moje povolanie, moja Cirkev,
moje záväzky a povinnosti. Viem povedať: môj seminár? Budúci kňaz nechce len zberať
úrodu, len brať, ale vedieť najmä investovať, starať sa, bdieť, pracovať a odmenu čakať až
v čase, ktorý určí Boh.
Svoje povedomie a istotu svojho budúceho Kristovho kňazstva a poslania v Cirkvi
zveriť Duchu Svätému. Už dnes mať zodpovednosť primeranú stavu.
Návrh na osvojenie si: Niečo konkrétne obetujem za Cirkev.

Utorok deviateho týždňa cez rok Mk 12,13-17
Daň
Povolanie si vyžaduje daň. Akú? Čoho a prečo sa tí čo prijímajú sviatosť kňazstva
zriekajú? Čo mi v povolaní robí najväčšie ťažkosti a prečo? Čo robím, aby som ich
odstránil?
Ježiš povedal: „Dávajte teda Cisárovi, čo patrí Cisárovi a Bohu, čo patrí Bohu“
(Jn 12,17).
Aj kňaz si často kladie a musí klásť otázky. Je správne, keď odpovede sú v zhode
s mravoukou a vieroukou. Kňaz sa nesmie báť obete, sebazáporu, ťažkostí a všetkého čo je
v zhode s pravdou, láskou a spravodlivosťou. Ježiš dáva jasnú a vyčerpávajúcu odpoveď.
Kňazstvo si vyžaduje neraz tvrdé a nekompromisné rozhodnutia. Kňaz si preto
musí osvojiť vieru a dôveru v Boha. Jeho správanie musí niesť znamenie trpezlivosti ,
poslušnosti a podriadenosti Božím rozhodnutiam. Kňaz má byť muž obety, vernosti,
vytrvalosti a neprijíma toto všetko ako tvrdú reč.
Byť kňazom podľa Božského Srdca Ježišovho je radosť, šťastie, milosť. Taký kňaz
preto denne ďakuje za svoje povolanie a verne si plní každú i najmenšiu povinnosť.
Návrh na osvojenie si: Toto zohľadním v programe na prázdniny.
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Streda deviateho týždňa cez rok Mk 12,18-27
Predstavy
O čom všetkom snívam na prázdniny? Je môj program reálny a obsahuje podstatné
veci budúceho kňaza? Poučil som sa z predchádzajúcich prázdnin?
Ježiš povedal saducejom: „Nemýlite sa preto, že nepoznáte Písmo, ani Božiu
moc?“ (Jn 12,17)
Saduceji neveria v zmŕtvychvstanie a večný život a preto si vymyslia historku
o žene a jej siedmich mužoch. Budúci kňaz má iné predstavy a predsa musí ich vedieť
a chcieť korigovať.
Ružové predstavy nech neovládnu myseľ a srdce. Byť realistom a zachovať všetko
v duchu; byť svätým vždy a všade a za všetkých okolnosti. Nepodceniť a ani nepreceniť
seba či tých, s ktorými žijeme. Božie pravdy musia mať vždy prednosť pred pozemskými.
Duchovné nech ma prioritu pred telesným. Boh nech je vždy náš cieľ v myšlienkach,
slovách i skutkoch.
Prázdniny sú čas, keď sa môžem sám seba otestovať ako stojím na ceste ku
kňazstvu. Klamať seba je nerozumné.
Návrh na osvojenie si: Nepodcením duchovné počas prázdnin. Čo konkrétne?

Štvrtok deviateho týždňa cez rok Mk 12,28b-34
Cez prázdniny sa prehĺbiť v povolaní
Som presvedčený o tom, že prázdniny sú na osobné osvedčenie sa v povolaní?
Dokážem prázdniny prežiť v aktuálnom raste svojho povolania? Mám pred niečím strach?
Ježiš chce povedať: „Nie si ďaleko od Božieho kráľovstva“ (Jn 12,34)
Idea Kristovo kráľovstva sa vinie celou Kristovou náukou, ako jeden z hlavných
motívov. Znamená to dokonalé plnenie vôle Božej, zvlášť príkaz lásky.
Prázdniny sú čas dozrievania v láske k povolaniu a to sa prejavuje vo vzťahu
k Bohu i blížnym. Je čas dozrievania, vzrastania pod drobnohľadom svojho svedomia.
Budúci kňaz má dokázať milovať účinne, úslužne, obetavo, byť schopný konať skutky
ktoré mu pomôžu priblížiť sa k Božiemu kráľovstvu.
Čas prázdnin nie je čas ochudobniť seba, naopak, získať osobne čo najviac skrze
radosť, pohodu ducha, optimizmus, vieru vo víťazstvo dobra a svoje budúce povolanie.
Obohatiť svojím povolaním aj iných, svojou vernosťou.
Návrh na osvojenie si: Dnes počas dňa si vyprosím milosti na prázdniny.
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Piatok deviateho týždňa cez rok Mk 12,35-37
Počúvať Boha
Nezabúdam počúvať Boha cez svoje svedomie, cez texty Písma Svätého,
spovedníka, vecí a ľudí okolia? Aké mám skúsenosti s počúvania Boha? Čo môžem
vylepšiť v počúvaní Boha?
Evanjelista sv. Marek o zástupe okolo Ježiša poznamenáva: „Veľký zástup ho
počúval so záľubou“ (Jn 12,37)
Ježiš používa argumenty zo Svätého Písma a tým zjavuje sám seba a svoje
tajomstvá a osvetľuje aj mnohé tajomstvá nášho života.
Kniha Písma Svätého nesmie ostať stranou v živote budúceho kňaza. Nesmie by ť
pre nás “zatvorená záhrada“ či “zapečatený prameň“. Mám jasné ohľadov snárov a ním
podobných výtvorov? Sväté Písmo sa stáva tým krajšie, čím pozornejšie ho čítame, a dáva
nám tým viac, čím viac jeho výpovede vzťahujeme na seba.
Pre ľudí okolia, ktorý nečítajú Sväté Písmo, náš život musí hovoriť o Bohu,
o Kristovi a o kresťanskej morálke. Naše počúvanie Boha nech mení nás a skrze nás
okolie.
Návrh na osvojenie si: Mať Sväté Písmo na takom mieste, aby som častejšie mohol po ňom
siahnuť.

Sobota deviateho týždňa cez rok Mk 12,38-44
Dať Bohu všetko
Dal som Bohu počas roka všetko? Čo som si rezervoval pre seba a čím som teda
zarmútil Boha? O čo nechcem Boha počas prázdnin ochudobniť?
Ježiš učí zástup: „Hovorím vám, táto chudobná vdova vhodila do pokladnice viac
ako všetci ostatní“ (Jn 12,43)
Ježiš poukazuje na dva postoje, správanie ľudí: keď jeden je falošne nábožný
a druhý autenticky nábožný. Postoj reprezentovaný zákonníkmi a chudobnou vdovou.
Jedni robia veci pre uspokojenie svojich sŕdc a očí a chudobná vdova miluje Boha viac ako
všetko iné na svete.
Nech naša nábožnosť sa prejavuje životnými skutkami, pokorne, čisto, jednoducho,
pravdivo a v láske. Nech naše správanie je obetou. Aj malé obety konané pre Boha, Bohu
sa páčia a nám prinášajú jeho požehnanie.
Ďakujme za všetky malé skutky konané y lásky k Bohu počas roka a poprosme
o vytrvalosť pokračovať počas prázdnin. Odprosme za zanedbanie dobra a poprosme si
o silu vytrvať s Bohom počas celých prázdnin.
Návrh na osvojenie si: Zverme svoje prázdniny, seba, všetkých s ktorými sa stretneme, pod
ochranu Panny Márie.

