ČISTOTA – BOHATSTVO ĽUDSKEJ DÔSTOJNOSTI

Tvoje oči ma videli, keď som ešte nebol stvárnený,
a v tvojej knihe boli zapísané všetky moje dni, len pomyselné,
lebo som ešte ani jeden neprežil. (Ž 139, 16)

Čistota, nad ktorou uvaţujeme počas celého roka, je taký postoj alebo správanie,
ktoré rešpektuje vlastnú ľudskú dôstojnosť aj dôstojnosť ostatných ľudí. Čistý človek je
ten, kto chráni ľudskú dôstojnosť, čiţe hodnotu človeka. Nečistý je ten, kto
ľudskú dôstojnosť špiní. Napríklad beţne hovoríme, ţe niekomu bolo „pošpinené“ meno
alebo povesť. Inokedy povieme, ţe niečo je „pod ľudskú úroveň“ (napr. vyberať odpadky z
kontajnera) alebo hovoríme o „ţivote pod psa“ (napr. bezdomovectvo) alebo, ţe nejaký
človek je „pod Boţí obraz“ (t. j. opitý). Iným príkladom je otrokárstvo, ktoré sa uţ dnes
v mnohých krajinách povaţuje za uráţku ľudskej dôstojnosti, resp. ako zločin proti
ľudskosti, keď si človek privlastňuje človeka ako majetok a zdroj vlastného obohatenia.
Neraz sa stáva i to, ţe človek znevaţuje vlastnú dôstojnosť tým, ţe nedbá o seba.
Ak seba „nemá za nič“, dovoľuje aj iným ľuďom, aby ho špinili, zneuţívali. Príkladom
chýbajúcej sebaúcty je napr. prostitúcia, odhaľovanie svojho tela pred verejnosťou
(striptíz, pornografia, nevhodné [z]obliekanie), konzumácia návykových škodlivých látok
(drogy, alkohol, cigarety).

ČISTÝ ROK [Nr.6]

Milý priateľ,
predstav si tehličku zlata, zašpinenú hrubou vrstvou blata, hodenú v hŕbe ďalších
kameňov. Olepená nečistota a pohodenie medzi ďalšími špinavými predmetmi spôsobí,
ţe hodnota tehličky zostane skrytá. Keď tehličku očistíme, umiestnime do svetla a na
viditeľné miesto, spoznáme jej hodnotu, jej dôstojnosť, čiţe plnú pravdu o nej.
Ak sa so vzácnym nakladá rovnako ako s obyčajným, zakrývame tým
jeho dôstojnosť. Platí to o neţivých veciach a ešte viac o nás, ľuďoch. Kaţdý
človek má ľudskú dôstojnosť. Čo je „ľudská dôstojnosť“? Odkiaľ ju máme? Kto nám ju
dal?
Ľudská dôstojnosť je akási ochrana, ktorou nás obdaril Boh. Je to čosi, čo
spôsobuje, ţe ţivot kaţdého človeka je posvätný. Ľudskú dôstojnosť nám nikto
z ľudí nedal ani nemôţe vziať. Ani my sami sebe. Naša dôstojnosť je naša veľkosť,
ktorú nám priznáva Boh. Je to Boţie svedectvo o nás; to, ako nás vidí On, akí sme vzácni
v jeho očiach. Uvedomoval si to aj autor 139. ţalmu: „Tvoje oči ma videli, keď som ešte
nebol stvárnený, a v tvojej knihe boli zapísané všetky moje dni, len pomyselné, lebo som
ešte ani jeden neprežil. “ Našu dôstojnosť môţeme my sami alebo iní pošliapať,
zneváţiť, pošpiniť, ale nemôţeme ju vymazať. Som človek, v Boţích očiach
milované dieťa, povolané pre večné spoločenstvo s Ním a nikto to nemôţe
zmeniť.
Našu Bohom danú veľkosť však moţno nerešpektovať alebo si ju neuvedomovať.
Keď šliapeme po dôstojnosti človeka, ničíme jeho nevyčísliteľnú hodnotu a
zahaľujeme pravdu o ňom. Je to uráţka Boha a uráţka človeka.
Predstavme si dieťa, ktoré drţí v rukách kľúč od auta a hrá sa s ním na
pieskovisku, oblizuje ho, šúcha ním po betóne, varí si s ním polievočku a pod. Dieťa,
v tomto prípade z nevedomosti, nerešpektuje určenie kľúča, ktoré mu dal výrobca,
nechápe jeho hodnotu, nepozná pravdu o kľúči – t. j. ţe je jedinečným zariadením na
pouţívanie konkrétneho auta. Ak poškodí kľúč, hoci len z nevedomosti, zničí tým jeho
hodnotu, ktorú do neho vpísal výrobca – človek. O to váţnejšie je nerešpektovanie
hodnoty človeka, ktorú do neho vloţil Stvoriteľ – Boh. Práve posvätnosť človeka, čiţe
jeho boţský pôvod, je základom ľudskej dôstojnosti.
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Čo myslíš, môţu byť neúctou k sebe samému aj piercing, tetovanie, alebo
adrenalínové športy na hranici ohrozenia ţivota?
Naozaj človek dokáţe sám seba vrhnúť do otroctva, alebo vystaviť poniţovaniu a
výsmechu, urobiť zo seba tovar na predaj. Taký človek akoby dobrovoľne zvnútra otvoril
chrámové dvere zlodejom. Chrám našej dôstojnosti je krásny a obdivuhodný. No vieme
dobre, ţe krása môţe vyvolať postoj bázne, úcty, adorácie, ale aj prebudiť túţby po
konzumácii, uţití si a privlastnení. Vtedy dochádza k pošpineniu krásy, pošliapaniu
dôstojnosti.

Nie je náhoda, ţe o spojitosti medzi čistotou a ľudskou dôstojnosťou uvaţujeme
práve v marci. Totiţ 25. marec kaţdoročne slávime ako Deň počatého dieťaťa.
Pripomíname si ľudskú dôstojnosť kaţdého človeka, aj toho najmenšieho, ešte len
počatého človeka, ktorý si zasluhuje rovnakú úctu a právnu ochranu, ako poţadujeme aj
my pre seba. Symbolom úcty k nenarodeným je biela stuţka, ktorú si pripíname na náš
odev.
25. marec 2015 je zároveň 20. výročím veľkej encykliky svätého Jána
Pavla II. o hodnote a nenarušiteľnosti ľudského ţivota. Nesie názov
Evangelium vitae – Evanjelium ţivota. Odporúčam ti zaobstarať si ju a po častiach
čítať. Tak budeš môcť dobre spoznať teologické aj logické dôvody, prečo treba obhajovať
ľudskú dôstojnosť. Pomôţe ti uvedomiť si, aký dôleţitý je tvoj osobný príklad aj tvoja
angaţovanosť.
otec Dušan Škurla
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Ľudská dôstojnosť je imperatív, ktorý poţaduje, aby sme s človekom
(aj so sebou samým) zaobchádzali úctivo. Osobitne to platí o oblasti sexuality.
Často pouţívame pojem čistý/nečistý na vyjadrenie správneho/nesprávneho sexuálneho
správania. Aj tu platí čisté = dôstojné; nečisté = proti ľudskej dôstojnosti. Všimnime si, ţe
ak sa niekto dokáţe vymaniť zo závislosti, povie o sebe: „uţ som čistý“.
Keďţe sexualita človeka zahŕňa aj pudovú zloţku a má aj rozmer príjemnosti
(rozkoše), môţe byť ľahko zneuţitá. Človek pouţije svoje vlastné telo alebo aj telo iného
pudovo, pre dosiahnutie pôţitku, bez ohľadu na pravé dobro, zmysel sexuality, resp.
dôsledky svojho konania. Naša sexualita si zasluhuje veľkú úctu, lebo má veľkú
dôstojnosť – je totiţ určená na odovzdávanie ţivota v spoločenstve lásky muţa a ţeny.
Je preto proti ľudskej dôstojnosti, ak niekto pouţíva svoje telo alebo
telo iného len ako predmet na vlastné uspokojovanie. Sexuálna nečistota, teda
nedôstojné zmýšľanie či konanie, rastie ako strom z kmeňa neviazanosti do koruny
sebauspokojovania bez preberania zodpovednosti aţ po trpké ovocie smrti. Ak dôjde k
neplánovanému splodeniu dieťaťa, nečistota sa zavŕši najhroznejším útokom na ľudskú
dôstojnosť – zabitím nevinného a bezbranného človeka umelým potratom. Ţiaľ, naša
spoločnosť, ktorá tak často zdôrazňuje ochranu ľudských práv, zákonne dovoľuje
zabíjanie nenarodených detí.
Zapamätaj si dôleţitú postupnosť – cestu ľudskej dôstojnosti v oblasti sexuality:
kto si ctí vlastné panenstvo, bude mať v úcte aj manţelstvo a ochotne prijme aj počaté
dieťa. V škole sebazáporu, obety a lásky sa učíme rešpektovať ľudskú dôstojnosť.
Rukolapne to potvrdzuje svedectvo modernej ţeny, matky a lekárky Gianny Beretty
Mollovej, ktorá ochotne obetovala svoj ţivot, len aby sa mohlo narodiť jej štvrté dieťa.
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Krížová cesta rúk
(V tento pôstny marcový mesiac vám ponúkame modlitbu krížovej cesty.
Všetky zastavenia súvisia s ľudskými rukami. Ku každému zamysleniu
je vybraný biblický citát súvisiaci s rukami a jednoduchý piktogram
ruky. Piktogramy si môžete stiahnuť vo formáte png ako obrázky,
vytlačiť si ich vo väčšom formáte, alebo ich počas krížovej cesty premietať na plátno.)

Úvod

Sám Boh nám dal skrze milujúce náručie Matky a Panny najkrajší dar – svojho
Syna. Dostali sme príleţitosť spolu vykročiť na cestu poznávania Lásky a pouvaţovať nad tým,
ako môţu naše ruky premeniť kríţ, utrpenie a bolesť na konkrétny skutok lásky k Bohu
a blíţnemu.

Obmyté ruky (Jeţiš je odsúdený na smrť)
Keď Pilát videl, že nič nedosiahne, ba že pobúrenie ešte vzrastá, vzal vodu, umyl si pred
zástupom ruky a vyhlásil: „Ja nemám vinu na krvi tohoto človeka. To je vaša vec!" (Mt 27, 24)

Pane, tvoje nevinné ruky sú zviazané a ruky sudcu obmýva voda. Pilát vedel, ţe
ľudia hľadia na jeho ruky a chcel, aby v ich očiach boli čisté. Zabudol však, ţe na
jeho ruky hľadí aj Boh. Zabudol, ţe nie je dôleţité, či ľudia vidia čisté ruky,
ale či ich za také uzná Boh.

Pane, daj, aby sme sa usilovali o čistotu našich rúk pred tebou a nespoliehali
sa na mienku ľudí, ale na teba.

Zdvíhajúce ruky (Jeţiš berie kríţ na svoje plecia)
Ty, Pane, si môj podiel na dedičstve a na kalichu, v tvojich rukách je môj osud. (Ţ 16, 5)

Ruky berúce a objímajúce kus dreva. Kríţ putuje z rúk do rúk. Jedny ruky ho
pripravujú, iné prijímajú. Ide o to, aby naše ruky nikdy nepridávali bremeno iným
a aby dokázali s celou zodpovednosťou prijať bremeno, ktoré je určené pre ne.
Pane, nauč nás prijímať kríţ bez šomrania a znechutenia. Nauč nás s láskou
a ochotou prijímať svoje povinnosti, lebo len tak budeme schopní niesť za ne
plnú zodpovednosť.

Ruky dotýkajúce sa zeme (Jeţiš padá pod kríţom prvýkrát)
Vytrhni ma z rúk mojich nepriateľov a prenasledovateľov. (Ţ 31, 16)

Jeţišu, tvoje ruky sú nami zviazané; akoby v putách. Po svojom prvom páde sa
chceš nimi podoprieť. Nohy sú zoslabnuté a čakajú na pomoc rúk. Na ceste do
neba nám nestačia iba nohy; sú chvíle, keď si treba poslúţiť aj rukami. My by sme
však namiesto toho chceli ísť do neba pohodlne. Dokonca aj kríţ by mal byť taký,
aby nám vyhovoval.
Pane, nauč nás podopierať sa vzájomne rukami na ceste spásy.

Ruky matky (Jeţiš stretá svoju matku)
Koľkokrát ťa ruky Matky privinuli k sebe a prejavili ţivú lásku v Betleheme,
Egypte, Nazarete. Matka – to sú milujúce ruky. Dieťa čaká na ich gesto, na ich
pomoc. Ruky tvojej matky zmiernili bôľ na kríţovej ceste. Nemôţu ťa dosiahnuť,
no predsa sú blízko. A rady by ťa znovu objali.
Pane, ďakujeme ti za dobré ruky našej mamy a za lásku, ktorú nám nimi
preukázala.

ČISTÝ ROK [Nr.6]

Čo bolo od počiatku, čo sme počuli, čo sme na vlastné oči videli, na čo sme hľadeli a čoho
sa naše ruky dotýkali, to zvestujeme: Slovo života. (1 Jn 1, 1)
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Pomáhajúce ruky (Jeţišovi pomáha Šimon)
Pokor sa Bohu a čakaj na jeho pomocnú ruku! (Sir 13, 9)

Jeţišov kríţ spočinul v mocných rukách Šimona z Cyrény. Ruky zrobené, konajúce
dobro, pripravené pomôcť tomu, kto potrebuje pomoc. Človek pomáha Bohu, hoci
nevie, ţe to Boh pomáha jemu. Toto je najväčšie tajomstvo dobroty. „Čokoľvek ste
urobili jednému z týchto najmenších, mne ste to urobili.“ (Mt 25, 40)
Pane, nech niet dňa, v ktorom by naše ruky nepomohli zodvihnúť kríţ
niekomu, koho sme stretli na ceste.

Neţné ruky (Jeţiš prijíma šatku od Veroniky)
Ten, čo má ruky nevinné a srdce čisté, čo nedvíha svoju dušu k márnosti
a neprisahá falošne. Taký dostane požehnanie od Pána... (Ţ 24, 4 – 5a)

Jemné ruky Veroniky, pripravené pre človeka, aby mu poslúţili, a nie ničili. Kaţdé
gesto lásky súčasne obohacuje toho, ku komu smeruje, aj toho, kto ho preukazuje.
Pane Jeţišu, daj, nech kaţdý, kto prijme skutok lásky skrze naše ruky,
stane sa ľudskejším. Nech mu naše ruky pomáhajú odkrývať jeho
skutočnú hodnotu.

Bezduché ruky (Jeţiš padá pod kríţom druhýkrát)
Ak padne, neostane ležať, veď Pán ho drží za ruku. (Ţ 37, 24)

Spadol si, Pane, a ruky vojakov ti pomáhajú vstať. Nerobia to veľkodušne, ale
chladne, bezducho – plnia rozkaz. Bezduchosť je odovzdanie vlastných rúk do
sluţieb zla. Svet čaká len na to, aby mohol vyuţiť dobro našich rúk pre vlastné
ciele. Koľko múdrosti potrebujeme na to, aby naše ruky vţdy plnili pokyny srdca,
aby slúţili Bohu! Bezduché ruky nevedia, komu slúţia...

Pane, prosím ťa, zbav ma bezduchosti a daruj nám veľkodušnosť, s ktorou nás
ty drţíš vo svojom náručí.

Bezradné ruky (Jeţiš napomína plačúce ţeny)
Tu sa ma dotkla ruka a zdvihla ma na kolená a na dlane rúk. (Dan 10, 10)

Zlo je veľké, ale Boh je väčší. Spolucítiace ţeny nie sú schopné vytrhnúť obeť z rúk
zla. Nie sú schopné pomôcť. Utierajú si slzy súcitu a tak ospravedlňujú bezradnosť
svojich rúk. A ty ich s láskou napomínaš...
Pane, daj, nech robíme všetko pre to, aby sme boli vţdy na strane dobra,
spravodlivosti, pravdy a lásky. A keď sa ocitneme v situácii, ţe naše ruky
bezradne klesnú, nech sa ich dotknú slzy bezmocnosti. To bude znakom,
ţe naše srdce plače, lebo rukami nevládzeme pomôcť.

Ochabnuté ruky (Jeţiš padá pod kríţom tretíkrát)
Tvoje ochabnuté ruky uţ naozaj nemajú silu podoprieť zoslabnuté nohy.
Nevládzu. Ideš do Otcovho domu. Vraciaš sa zo zeme vyhnanstva.
Aká ťaţká je táto cesta domov. Ale ty sa nevzdávaš. Keď zlyhajú nohy a zlyhajú
aj ochabnuté ruky, treba čakať, kým príde niekto, kto nám pomôţe dotiahnuť to
aţ na prah verají domu Otca.

Pane, nauč nás vytrvať na ceste evanjelia aj v hodinách našej nemohúcnosti.

ČISTÝ ROK [Nr.6]

Neľútostne sa naň stále vrhá, pred bijúcou rukou prchať musí. Zatlieskajú si nad ním
rukami a vypískajú ho z jeho miesta. (Jób 27, 22 – 23)
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Ruky, ktoré hádţu lós (Jeţiša vyzliekajú zo šiat)
Pane, bráň ma pred rukou hriešnika a chráň ma pred násilníkom, lebo mi zamýšľajú
nohy podraziť. (Ţ 140, 5)

Pre vojakov uţ nemáš ţiadnu hodnotu. Uţ nemá cenu vztiahnuť ruky ani k tebe,
ani na teba. Má však ešte cenu siahnuť na tvoj odev. Pre vojakov má väčšiu
hodnotu ako ty. Ruky hádţu lós o tvoj odev a pritom mohli objať v tebe ukrytého
Boha. Asi aţ vo večnosti pochopili omyl, kedy si viac cenili tvoj odev ako teba.
Pane, daj, aby naše ruky nikdy nehádzali lós o veci tohto sveta,
keď môţu objať teba samého.

Pribité ruky (Jeţiša pribíjajú na kríţ)
Obkľučuje ma svorka psov, obstupuje ma tlupa zlosynov. Prebodli mi ruky a nohy,
môžem si spočítať všetky svoje kosti. (Ţ 22, 17 – 18a)

Tvoje ruky kedysi ţehnali, rozdávali chlieb, uzdravovali chorých, kriesili mŕtvych,
umývali učeníkom nohy. Vykonali mnoho dobra. Svet nemá rád takéto dobré ruky.
Zlo ich chce zničiť. Hľa, ostrý klinec – to je odmena človeka za všetko, čo z týchto
rúk prijal. Toto je naša vďačnosť...
Pane, nepreklínaš, ale meníš bolestnú ranu na svojich rukách na prameň
nových milostí pre kaţdého človeka. Dobrú ruku nemoţno zničiť.
Hoci krváca, dáva dobro tomu, kto ju zranil.

Otvorené náručie (Jeţiš na kríţi zomiera)
A vy ste ho, vydaného podľa presného Božieho zámeru a predvídania, rukami
bezbožníkov pribili na kríž a zavraždili. (Sk 2, 23)

Tak, uţ je tu prah domu, v ktorom ťa čaká tvoj Otec. Cesta sa skončila. Nebo, to je
otvorené náručie milujúceho Otca: „Otče, do tvojich rúk odovzdávam svojho
ducha.“ (porov. Lk 23, 46)
Pane, putoval si ţivotom – vediac, ţe Otec je s tebou a ţe ťa miluje. Prosím,
zjav nám Otcovu lásku! Daj, nech kaţdý z nás postupne dozrieva k tomu,
aby v poslednej hodine mohol s vďakou povedať: „Otče, do tvojich rúk... “

Ruky priateľov (Jeţiša snímajú z kríţa)
Ak neuvidím na jeho rukách stopy po klincoch a nevložím svoj prst do rán po klincoch a
nevložím svoju ruku do jeho boku, neuverím. (Jn 20, 25)

Priateľstvo nezničí ani smrť. Ono siaha aţ za hrob. Ruky priateľov vyberajú klince
a pripravujú všetko na dôstojný pohreb. Boli slabé na to, aby ťa vytrhli z rúk
nepriateľov. Ale keď nepriatelia dovolia, sú pri tebe a vydávajú svedectvo svojou
tichou prítomnosťou – láskou.
Pane, urob naše ruky bezpečnou oporou pre priateľov, a aj nám daj ruky
priateľov, keď ich budeme potrebovať.

Ruky zmŕtvychvstalého (Jeţiša pochovávajú)
Ruky ranené, ale uţ nebolia. Nesú stopy zla, ktoré ich chcelo zničiť, ale uţ ţiadne
zlo k nim nesiaha. Začali konať dobro, ale v novom svete. Aj naše ruky budú raz
vzkriesené. Budú pozvané konať dobro po celú večnosť.
Pane, dovoľ nám niesť bolesť rúk, ktoré zranilo zlo, ale nedovoľ, aby naše
ruky niekoho zranili. Nech naše ruky konajú dobro – ako to robili tie tvoje.

Záver Pane Jeţišu, v tejto chvíli otvárame pred tebou naše ruky. Zdravé ruky – aké veľké
bohatstvo a vzácny dar! Ďakujeme ti za ne! Poţehnaj naše ruky, aby boli vţdy nástrojom
konania dobrých skutkov, ako to robili tvoje ruky a ruky tvojej a našej Mamy. Amen.
Pre ČISTÝ ROK pripravili: Bruno Branislav Donoval OP, Pavol Danko Ilustrácie: Martin Bajaník
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Duše spravodlivých sú v Božích rukách, muka smrti sa ich nedotkne. (Múd 3, 1a)
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Biblické citáty súvisiace s dôstojnosťou



Nato Boh povedal: „Urobme človeka na náš obraz a podľa našej podoby! Nech
vládne nad rybami mora i nad vtáctvom neba i nad dobytkom a divou zverou a
nad všetkými plazmi, čo sa plazia po zemi!“ A stvoril Boh človeka na svoj obraz, na
Boţí obraz ho stvoril, muţa a ţenu ich stvoril. (Gn 1, 26 – 27)



Ty si Boh poníţených, pomoc maličkých, zástanca slabých, ochranca opustených,
spasiteľ zúfalých. (Jdt 9, 11)



Ale ty, Pane, si môj ochranca, moja sláva, čo mi hlavu vztyčuje. (Ţ 3, 4)



Leţ na úboţiaka on nezabudne naveky, ani nádej úboţiakov navţdy márna
nebude. (Ţ 9, 19)



Ja som síce biedny a úbohý, no Pán sa stará o mňa. (Ţ 40, 18)



A vyslobodí ich z útlaku a násilia, lebo v jeho očiach je vzácna ich krv. (Ţ 72, 14)



Veď ty si stvoril moje útroby, utkal si ma v ţivote mojej matky. Chválim ťa, ţe si
ma utvoril tak zázračne; všetky tvoje diela sú hodny obdivu a ja to veľmi dobre
viem. (Ţ 139, 13 – 14)



Biedny, zmietaný, bezútešný! Hľa, ja ti poloţím z drahokamu základy a tvoju
podstavbu zo zafíru. (Iz 54, 11)



A z neba zaznel hlas: Toto je môj milovaný Syn, v ktorom mám zaľúbenie.
(Mt 3, 17)



Dajte si pozor, aby ste neopovrhli ani jedným z týchto maličkých. Lebo vám
hovorím, ţe ich anjeli v nebi ustavične hľadia na tvár môjho Otca, ktorý je na
nebesiach. (Mt 18, 10)



Nepredáva sa päť vrabcov za dva haliere? A Boh ani na jedného z nich nezabudne.
Vy však máte aj všetky vlasy na hlave spočítané. Nebojte sa, vy ste cennejší ako
mnoho vrabcov! (Lk 12, 6 – 7)



Veď Boh tak miloval svet, ţe dal svojho jednorodeného Syna, aby nezahynul nik,
kto v neho verí, ale aby mal večný ţivot. (Jn 3, 16)



Neviete, ţe ste Boţí chrám a ţe vo vás prebýva Boţí Duch? (1 Kor 3, 16)



A tak nech sa nik nevychvaľuje ľuďmi. Veď všetko je vaše: či Pavol alebo Apollo,
Kéfas, svet, ţivot i smrť, prítomnosť aj budúcnosť – všetko je vaše, ale vy ste
Kristovi a Kristus Boţí. (1 Kor 3, 21 – 23)
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(Citáty môžeš použiť k modlitbe, ako základný text ku katechéze, alebo
ako doplňujúci materiál k aktivitám.)

6

ČISTOTA – BOHATSTVO ĽUDSKEJ DÔSTOJNOSTI



Spasil nás nie pre spravodlivé skutky, ktoré sme my konali, ale zo svojho
milosrdenstva; kúpeľom znovuzrodenia a obnovy v Duchu Svätom, ktorého na nás
hojne vylial skrze Jeţiša Krista, nášho Spasiteľa, aby sme, ospravedlnení jeho
milosťou, boli podľa nádeje dedičmi večného ţivota. (Tít 3, 5 – 7)



Ak však uskutočňujete kráľovský zákon podľa Písma: „MiIovať budeš svojho
blíţneho ako seba samého!“, dobre robíte. (Jak 2, 8)



Pozrite, akú veľkú lásku nám daroval Otec: voláme sa Boţími deťmi a nimi aj sme.
Preto nás svet nepozná, ţe nepoznal jeho. Milovaní, teraz sme Boţími deťmi, a ešte
sa neukázalo, čím budeme. Vieme však, ţe keď sa on zjaví, budeme mu podobní,
lebo ho budeme vidieť takého, aký je. Kaţdý, kto má túto nádej v neho, usiluje sa
byť čistý, ako je on čistý. (1 Jn 3, 1 – 3)

Výroky známych osobností
o dôstojnosti a hodnote človeka







Hodnota človeka nie je v tom, čo urobil pre seba, ale pre iných. (Albert Einstein)
Absolútna hodnota človeka je v mozgu. Skutočná cena - v charaktere.
(Ivan Fontana)
Nechci byť úspešným človekom. radšej chci byť hodnotným človekom.
(Albert Einstein)
Hriech zanecháva ranu na dôstojnosti človeka. (Elias Vella)
Pravá veselosť nielenţe neuberá z dôstojnosti ľudskej, ale je i podstatnou
podmienkou jej dokonalosti. (Bernard Bolzano)
Jednotná dlaţba nemá estetickú hodnotu mozaiky, ale iba hodnotu úţitkovú práve tak ako masa pozná len úţitok človeka a nie jeho hodnotu a dôstojnosť.
(Viktor Emil Frankl)
Musím s tebou zaobchádzať ako s človekom, či mi budeš oplácať rovnakou mincou
alebo nie, pretoţe si ľudskou bytosťou. (Gilbert Adair)
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Výroky z encykliky Evangelium Vitae
 „Všetko, čo uráţa ľudskú dôstojnosť, ako sú neľudské ţivotné



„Hodnota ţivota podlieha dnes istému druhu "zatemnenia", hoci svedomie neustále
pripomína jeho posvätnosť a nenarušiteľnosť.“ (EV 11)



„Moţno v istom zmysle hovoriť o vojne silných proti bezmocným: ţivot, ktorý si
vyţaduje väčšiu dobroprajnosť, lásku a starostlivosť, povaţuje sa za neuţitočný, alebo
za neznesiteľné bremeno, preto sa rôznymi spôsobmi odmieta. Človek, ktorý svojou
chorobou, narušenou schopnosťou či, jednoduchšie povedané, samou svojou
prítomnosťou ohrozuje blahobyt alebo navyknuntý spôsob ţivota tých, čo sú
zvýhodnení, vníma sa ako nepriateľ, pred ktorým sa treba brániť alebo ktorého treba
odstrániť.“ (EV 12)



„Takáto koncepcia slobody vedie k hlbokej deformácii spoločenského ţivota. Ak sa
povýšenie vlastného "ja" chápe v kategóriách absolútnej autonómie, vedie
nezadrţateľne k negovaniu druhého človeka; vníma sa ako nepriateľ, pred ktorým sa
treba brániť. Takto sa spoločnosť stáva zoskupením jednotlivcov, ktorí ţijú vedľa seba,
ale nie sú spojení vzájomnými väzbami: kaţdý chce realizovať svoje ciele nezávisle na
druhých, ba chce svoje záujmy postaviť pred záujmy iných.“ (EV 20)



„Kto ... stráca citlivosť na Boha, stráca ju aj na človeka, na jeho dôstojnosť a ţivot.“
(EV 21)



„Telo sa uţ nevníma ako typicky osobná skutočnosť, znak a miesto vzťahu s druhými,
s Bohom i so svetom. Dostáva sa do čisto hmotného rozmeru: je len komplexom
orgánov, funkcií a energií, ktoré moţno uţívať, uplatňujúc výlučne kritériá príjemnosti
a efektívnosti. V dôsledku toho je aj pohlavnosť zbavená osobného rozmeru a
pristupuje sa k nej inštrumentálne: miesto toho, aby bola znakom, miestom a jazykom
lásky, to jest sebadarovaním a prijatím druhého spolu s celým bohatstvom jeho
osoby, stále viac sa stáva príleţitosťou a nástrojom uplatnenia vlastného "ja", ako aj
egoistického uspokojovania vlastných túţob a inštinktov. Takto sa deformuje a
prekrúca pôvodný obsah ľudskej pohlavnosti a jej dva významy – zjednocujúci a
plodiaci – hlboko vpísané do povahy manţelského aktu, sa umelo oddeľujú: zrádza sa
tým jednota muţa a ţeny a plodnosť podlieha svojvôli.“ (EV 23)



„Práve keď veriaci človek uvaţuje nad drahou Kristovou krvou, znakom jeho
obetovania sa z lásky (porov. Jn 13, 1), učí sa vnímať a ceniť takmer boţskú
dôstojnosť kaţdej osoby a plný vďačnosti a radostnej hrdosti môţe volať: "Akú veľkú
hodnotu musí mať v očiach Stvoriteľa človek, keď si zaslúţil «takého vznešeného
Vykupiteľa» (porov. chválospev z veľkonočnej vigílie), keď "Boh dal svojho
jednorodeného Syna", aby on, človek, «nezahynul, ale mal večný ţivot» (porov. Jn
3,16).“ (EV 25)
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podmienky, svojvoľné väznenia, deportácie, otroctvo, prostitúcia,
obchod so ţenami a s mladistvými, a tieţ potupné pracovné
podmienky, v ktorých sa s pracujúcimi zaobchádza ako s
obyčajnými nástrojmi zisku, a nie ako so slobodnými a zodpovednými osobami:
všetky tieto a im podobné veci sú naozaj hanebné; ničia civilizáciu, pričom viac
poškvrňujú tých, ktorí ich páchajú, neţ tých, ktorí týmto bezprávím trpia, a ťaţko
uráţajú Stvoriteľa." (EV 3)
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„Človek je obdarený najväčšou dôstojnosťou, ktorá je zakorenená vo vnútornom
spojení so Stvoriteľom: skvie sa v ňom jas skutočnosti samého Boha.“ (EV 34)



„Treba urýchlene znovu objaviť existenciu ľudských a morálnych hodnôt, ktoré patria
k samej podstate a prirodzenosti človeka a vyplývajú z pravdy o človeku, ako aj
vyjadrujú a chránia dôstojnosť osoby: teda hodnoty, ktoré nemôţe tvoriť, meniť ani
ničiť ţiaden jednotlivec, nijaká väčšina ani štát, ale ktoré majú všetci uznať,
rešpektovať a podporovať.“ (EV 71)



„Voľba určitých postojov je radikálne v rozpore s láskou k Bohu a s dôstojnosťou
osoby, stvorenej na jeho obraz: takúto voľbu nemoţno preto odôvodniť ţiadnym
dobrým úmyslom ani dôsledkom; je v krikľavom rozpore so spoločenstvom medzi
osobami a protirečí základnému rozhodnutiu podriadiť svoj ţivot Bohu.“ (EV 75)

Nebeský Otče,
velebíme ťa a ďakujeme ti za dar ţivota
a za dar tvojho syna Jeţiša Krista,
ktorý pre nás získal večný ţivot.
Pomáhaj nám prinášať tvoje kráľovstvo pravdy a lásky
do tohto sveta.
Uč nás, ako obetovať naše ţivoty jeden za druhého.
Buď milosrdný k deťom, ktoré sa majú narodiť.
Poţehnávaj všetky rodiny a daj matkám a otcom
potrebné milosti, aby viedli svätý ţivot.
Veď k ľútosti všetky ţeny, ktoré podstúpili umelý potrat
a uisti ich, ţe môţu dosiahnuť tvoje odpustenie.
Nech sa všetci, ktorí boli zatiahnutí do tohto zla,
odvrátia od svojich hriechov a vrátia sa k tebe.
Povolaj nových robotníkov do práce na diele záchrany ţivota.
Daj im odvahu odpovedať na tvoje volanie,
daj im aj dary, ktoré potrebujú na plnenie svojich úloh
a daj im aj nádej, ţe dosiahnu večnú slávu.
Mária, Matka milosrdenstva, oroduj za nás
a veď nás k tomu,
aby sme vyzdvihovali posvätnosť ľudského ţivota.
O to ťa prosíme skrze Krista, nášho Pána. Amen.
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25. marec – Deň počatého dieťaťa
Modlitba za nenarodený život
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Aktivita 1: Klobúk plný komplimentov
Cieľ: Aktivita má v účastníkoch posilniť sebavedomie a povzbudiť ich.
Je vhodná pre skupiny, ktorých členovia sa poznajú.
Ako ma vidia iní? Ako sa pozerám na seba ja sám?
Predpokladaná dĺţka trvania: cca 15 – 20 min. (závisí od počtu účastníkov)
Pomôcky:
 Kartička pre kaţdého účastníka (postačí papier A5 prehnutý na polovicu);
 klobúk, príp. krabica od topánok.

6)








Aktivitu môžeš ukončiť otázkami:
Ako ste sa pri aktivite cítili?
Bolo ľahké dávať iným komplimenty, chváliť ich?
Ktorý kompliment na vašu adresu vás najviac potešil, /šokoval/, pobavil?
Ktorý z nich sa vám prijímal najťaţšie?
Prečo občas ťaţko prijímame pochvalu?
Prečo ju niekedy ťaţko dávame?
Zmenil sa touto aktivitou váš pohľad na skupinku?
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Poznámky pre učiteľa/animátora:
1) Každému účastníkovi daj čistý papier. Preložia ho na polovicu a na prednú stranu
napíšu svoje meno. Vytvorené kartičky pozbieraj do klobúka (príp. krabice).
2) Klobúk nechaj kolovať medzi účastníkmi v kruhu. Každý si vytiahne jednu kartičku
a dovnútra napíše kompliment alebo povzbudenie pre daného človeka. Kartičku
potom zavrie a vloží späť do klobúka.
3) Klobúk „putuje“ po miestnosti po druhý raz. Účastníci si opäť vytiahnu jednu
kartičku. Ak si vytiahli rovnakú, napíšu ďalšie povzbudenie pre tú istú osobu. Ak
vytiahli svoju kartičku, povzbudia seba samého! 
4) Klobúk nechaj kolovať toľkokrát, koľko ľudí sa v skupine nachádza. Ak ich je priveľa,
rozdeľ ich do menších skupín, po 5 – 6.
5) Nakoniec kartičky rozdaj ich majiteľom, aby si prečítali povzbudenia
a komplimenty, ktoré im ostatní napísali.
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Aktivita 2: Ako si ťa váţim
Cieľ: Aktivita vhodná pre skupinky birmovancov alebo zmiešané
skupinky, či triedy. Zameriava sa na to, ako vidíme príslušníkov opačného
pohlavia a čo si na nich ceníme.
Predpokladaná dĺţka trvania: 20 – 30 min. (v závislosti od dĺţky diskusie )
Pomôcky:
 Vytlačený dotazník pre kaţdého účastníka;
 pero pre kaţdého účastníka.
Poznámky pre učiteľa/animátora:
1) Účastníkom rozdaj dotazník a pero. Na jeho vyplnenie budú mať päť minút.
2) Vysvetli im, že majú 55 bodov (10+9+8+7+6+5+4+3+2+1), ktoré môžu rozdeliť
medzi jednotlivých 15 vlastností podľa vlastného uváženia. Najdôležitejšia vlastnosť
dostane 10 bodov, druhá najdôležitejšia 9, atď. To znamená, že desiatim
vlastnostiam priradia niektoré z čísel od 1 po 10 a zvyšné vlastnosti budú mať nulové
ohodnotenie. V prípade, že sa im na viac vlastností hodí rovnaké číslo, môžu tak
urobiť, ale celkovo môžu priradiť max. 55 bodov (napr. 10+9+9+7+7+7+4+1+1).
3) Pri vypisovaní môže účastníkom pomôcť otázka: Aký by mal byť môj budúci
manţel/budúca manţelka?
4) Po vyplnení dotazníka nasleduje diskusia. Môžete zvoliť 2 varianty:
Variant A: Budete pracovať v zmiešanej skupine, v ktorej každý na záver objasní,
prečo jednotlivec vlastnosti obodoval tak, ako obodoval.
Variant B: Budete pracovať v oddelených skupinkách. Dievčatá a chlapci sa
podelia s výsledkami svojej tabuľky, spoločne sa dohodnú na poradí desiatich
najdôležitejších vlastností a potom svoj rebríček predstavia opačnému pohlaviu.
5) Potom môžu opäť všetci diskutovať, zdôvodňovať svoj výber. Aktivitu môžete
ozvláštniť ešte tak, že chlapci aj dievčatá zostavia rebríček desiatich vlastností, ktoré
si podľa ich názoru na nich cení opačné pohlavie (vlastnosti, ktoré by možno
očakávali od budúceho partnera/partnerky), a potom ho porovnajú s tabuľkou
druhej skupiny.

Zmysel pre humor
Vie dodrţať slovo
Iniciatívnosť
Príťaţlivý výzor
Vzdelanie, inteligencia
Finančná zabezpečenosť
Panenstvo, čistota
Schopnosť priznať si chybu
Vie dobre variť
Rovnaké záľuby ako mám ja
Viera v Boha
Schopnosť odpúšťať
Obľúbenosť v partii
Vernosť
Osobná hygiena

Body
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Vlastnosť
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Aktivita 3: Posedenie pri čaji
Cieľ: Aktivita je zameraná na uvedomenie si čistoty ako výnimočného
daru, ktorý si máme uchovať pre jediného človeka.
Predpokladaná dĺţka trvania: cca. 15 – 20 min.
Pomôcky: Táto aktivita bude spojená takpovediac s chemickým pokusom – budeš variť čaj,
takţe budeš potrebovať:
 Kanvicu s vriacou vodou;
 šálky (minimálne tri alebo podľa počtu účastníkov, ideálne priehľadné sklenené);
 vrecúška s čajom v škatuľke (odporúčame ovocný čaj; je potrebné, aby mal výraznú
farbu) v dvojnásobnom počte, ako je počet účastníkov stretka;
 lyţičku;
 noţničky a tenkú stuţku (prípadne špagátik, vlnu..).
Poznámky pre učiteľa/animátora:
Verzia na stretko s menším počtom účastníkov:
1) Hneď na začiatku vyložíš na stôl škatuľku s čajom a hrnčeky. Zohreješ vodu a zaleješ
pre všetkých čaje. Popri tom sa môžete porozprávať, čím žijú... Pred seba postavíš tri
hrnčeky - tieto by mali byť priehľadné. Vodu naleješ do všetkých troch, ale vrecúško
s čajom vložíš len do jednej. Po chvíľke lúhovania preložíš vrecúško do ďalšej z nich a
necháš ho tam chvíľku postáť. Potom ho preložíš do poslednej šálky a odtiaľ po
krátkej chvíľke vyberieš.
2) Spýtaš sa mladých, či by niekto z nich uprednostnil niektorý z posledných dvoch
čajov (druhý, výrazne svetlejší než prvý a tretí ešte slabší). Predpokladáme, že veľký
záujem o ne nebude, skôr si vyslúžiš začudované pohľady .
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3) Vtedy vysvetlíš, prečo si lúhoval jedno vrecúško čaju v troch hrnčekoch – povieš
mladým, že vrecúško čaju predstavuje našu čistotu, ten jedinečný dar, ktorý si
uchovávame do manželstva pre nášho životného partnera. Povzbudíš mladých, aby
popri pití čaju skúsili nájsť nejaké paralely s naším životom a čistotou.
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Ak ich nenájdu, porozprávaš o nich sám: Boţí zámer s našou čistotou je, aby
raz bola pre niekoho jedinečným darom. Tak ako je vrecúško čaju
zamýšľané pre jeden hrnček. Ak by sme ho chceli vylúhovať vo viacerých,
nebude to mať dobrý výsledok – ten skutočný, najlepší čaj bude len
v prvom hrnčeku. V ostatných uţ to proste nebude ono. Aj my sa môţeme
skutočne celí darovať iba jednému človeku. To, ţe čaj je tieţ v ďalšom
a ďalšom hrnčeku vţdy slabší, môţe byť pre nás tieţ paralelou k človeku,
ktorý v sérii intímnych vzťahov postupne stráca zdravé zábrany a prestáva
si váţiť sám seba.
4) Potom položíš ďalšiu otázku – Ako by to s čajom celé dopadlo, keby vo
všetkých hrnčekoch bola studená voda? Vylúhoval by sa? Nenaplnil by sa
zámer, pre ktorý je určený. Dôleţité preto je, ţe svoju čistotu nemáme
darovať niekomu, kto ju prijme chladne, teda pre koho by nebola dôleţitá,
kto by v nej nevidel skutočnú hodnotu.
5) A ďalšia, nemenej dôležitá otázka – Vidíte na vrecúšku čaju nejaké zmeny?
(pravdaţe, okrem toho, ţe je teraz mokrý). Nezmenila sa ani farba, ani rozmery
vrecúška, ani jeho obsah. Tak ani my sami v Boţích očiach nestrácame
hodnotu –, aj keď sa človek pokĺzne a padne, neznamená to, ţe pre Boha
je teraz menejcenný alebo stratený! Stále sa na neho pozerá rovnakými
očami. Tak či tak sa však minulosť nedá vrátiť späť, preto si čistotu
stráţime nielen kvôli Boţiemu prikázaniu, ale kvôli tomu, aby sme si
stráţili svoje srdce a svoje šťastie.
6) Na záver rozdáš mladým po jednom vrecúšku s čajom (najlepšie tie jednotlivo
balené), do stredu stola položíš stužku/špagátik/vlnu a nožnice. Vysvetlíš, že úlohou
každého je teraz previazať stužkou vrecúško ako malý balíček – darček. Symbolizuje
ich dar čistoty, ktorý raz chcú niekomu darovať. Môžu si ho vziať domov, aby im
„pokus s čajom“ pripomínalo aj v budúcnosti; prípadne ho môžu niekomu darovať.

Pre ČISTÝ ROK pripravili: Zuzka Venglíková, Petra Heretová a Pavol Danko

ČISTÝ ROK [Nr.6]

Verzia pre hodinu náboženstva: Všetko sa dá zrealizovať ako vo verzii pre stretko, len
neurobíš čaj pre všetkých. Predvedieš iba „demonštračný pokus“ s troma šálkami
a vrecúškom čaju a rozprúdiš diskusiu. Záverečné balenie čaju sa však dá zrealizovať aj
v triede s väčším počtom účastníkov.
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Gianna sa narodila 4. októbra 1922 v talianskom mestečku Magente. Jej rodičia,
hlboko veriaci ľudia, vedeli, ţe ţivot je dar. Toto vzácne posolstvo vpísali Gianne do srdca
nielen tým, ţe ju s láskou prijali ako desiatu z trinástich detí, ale aj výchovou plnou lásky
a obety, ktoré boli základom ich posväcovania sa uprostred kaţdodenného rodinného ţivota.
Mladosť je často náročná. Ani Gianna to nemala ľahké. Maturovala v roku 1942, keď
okrem bolesti zo zúriacej vojny preţila v priebehu štyroch mesiacov aj stratu oboch rodičov v
dôsledku choroby. Mladú Giannu však utrpenie a bolesť formovali, lebo prijímala silu od
Boha. Trávila s ním veľa času v modlitbe, na svätej omši, rozdávala jeho lásku iným.
Organizovala rôzne výlety pre mladých. Mala rada prírodu, lyţovanie, hudbu. Túţila po
svätosti, hľadala ju v kaţdodennosti ţivota. Vďaka odhodlaniu a vytrvalosti sa v roku 1949
stala lekárkou. Vnímala to ako svoje poslanie. Často opakovala, ţe ako laici môţeme pôsobiť
aj tam, kde sa kňazi nedostanú. Preto nikdy neliečila len telo, ale vţdy sa snaţila s láskou
upriamiť svojich pacientov na Lekára ich duší a tieţ im pripomínala, ţe jeho uzdravujúcu
lásku môţu nájsť aj skrze sluţbu kňazov.
Tvrdila, ţe láska je najkrajší cit, ktorý Boh vloţil človeku do srdca. Bola veľmi
rozváţnou a múdrou ţenou, ktorá vedela, ţe zaľúbenosť nie je len akési pobláznenie. Práve
naopak. Jej veľkosť a dôleţitosť vyzdvihovala tým, ţe ju definovala ako vôľu a ochotu
zdokonaľovať seba samého i milovanú osobu. Keď sa zaľúbila do Petra Molla, čistota bola pre
ňu samozrejmosťou. Uvedomovala si, ţe je to neľahká úloha. Tvrdila, ţe ju nesmieme vnímať
ako izolovanú čnosť. Na ţitie tohto pokladu potrebujeme pestovať mnoho čností. Túţila sa
stať dobrou a láskavou manţelkou, pripravenou na všetky obety, ktoré bude spoločný ţivot
vyţadovať. Z listov sa dozvedáme, ţe sa neustále spytovala samej seba i Petra, či je vôbec
hodná takej vzácnej úlohy.
Gianna a Peter sa v roku 1955 vzali. Gianna obdivuhodne zvládala spájať povinnosti
manţelky, matky i lekárky. Boh ich obdaril troma deťmi. Všetky tehotenstvá boli plné
ťaţkostí, Gianna však aj v nich ţila lásku plnú obety. Netušila, ţe pri štvrtom bábätku jej obeta
prerastie v úplné sebadarovanie. Počas tehotenstva jej diagnostikovali cystu, ktorá vyţadovala
operáciu. Tá by znamenala smrť pre dieťatko. Gianna preto podstúpila len minimálny
lekársky zákrok, ktorý však pre ňu znamenal maximálne riziko. Bola neoblomná. Chcela
zachrániť dieťatko za kaţdú cenu. Aj za cenu svojho ţivota.
Na kríţi Kristus svojou obetou navţdy potvrdil, ţe je Emanuel, Boh s nami. Bol práve
Veľký piatok roku 1962, keď malá Gianna Emanuela prišla na svet. Jej mama po siedmich
dňoch plných smrteľných zápasov odišla k Bohu. Dcéra sa neskôr z vďaky za jej obetu stala
tieţ lekárkou. Gianna Beretta Mollová bola v roku 1994 blahorečená a v roku 2004 vyhlásená
za svätú.
Modlitba: Svätá Gianna, Boh, ktorý je láska, bol sám tvojou svätosťou. Vypros i nám takú
túţbu po svätosti, akou horelo tvoje neţné ţenské a materinské srdce. Oroduj za nás, aby sme
v kaţdodennom ţivote hľadali aj tie najmenšie príleţitosti na obetu, aby sme tak rástli
v skutočnej láske a boli si vedomí nekonečnej ľudskej dôstojnosti – svojej vlastnej i kaţdého
okolo nás. Vyprosuj nám, aby sme ju naplno ţili v svojich povolaniach. Amen.
Pre ČISTÝ ROK pripravila: Aneta Lisá. Ilustrácia: Erika Cániková

ČISTÝ ROK [Nr.6]

Gianna Beretta Mollová tvrdila, že láska
bez obety neexistuje, že láska a obeta sú spojené
ako slnko a svetlo. Túto pravdu dokazovala
svojím životom. Nielen hrdinstvom na jeho konci.
To už bolo len vyvrcholením lásky, v ktorú
dorastala, ktorú rozdávala okolo seba a ktorej slúžila. Ako dcéra
a sestra, neskôr manželka a matka, ako žena milujúca Boha,
svedčiaca o ľudskej dôstojnosti ako o nenahraditeľnom poklade.
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Čistič
[Nr.6]
Čisté ruky alebo
Manipulite...

Ruky zájdené
od ovocia alebo zeleniny
najlepšie vyčistíte,
ak ich ponoríte do octu
a potom dočistíte citrónom.

Čisté ruky alebo manipulite. Tento výraz sa paradoxne pouţíva vtedy, keď sú
ruky najšpinavšie. Respektíve vtedy, keď špinavú robotu robia za nás druhí a my sme
čistí, máme „mani pulite“. Aj starozákonný Dávid mal pred ľuďmi čisté ruky, keď dal
zabiť Uriáša v boji a on vyzeral úplne nevinne – ako ten, ktorý za nič nemôţe... To
chvíľu platí pred ľuďmi, ale pred Bohom nie. On vidí špinu na rukách i na srdci. Preto
je dobre ponárať si srdce do octu pokánia. Niekedy to môţe zaštípať a byť aj trochu
nepríjemné, ale mať čisté srdce je najväčšia radosť, ktorú v ţivote môţeme mať, a túto
radosť nám nik nevezme...

Pre ČISTÝ ROK pripravil: Marián Bublinec. Ilustrácia: Adriana Pernišová

ČISTÝ ROK [Nr.6]

V deväťdesiatych rokoch 20. storočia Talianskom otriasla obrovská korupčná
aféra. Tí, ktorí „ťahali nitkami“, sedeli na ministerstvách, mali úplne čisté ruky,
a všetko za nich robili druhí, ktorí boli potom súdení. Ale tým hlavným páchateľom
sa nestalo nič, lebo oni mali „čisté ruky“. Preto sa začalo veľké celonárodné súdne
vyšetrovanie, ktoré dostalo názov „Manipulite“. (Slová Mani pulite v taliančine
znamenajú doslova „čisté ruky“.)
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Na ceste k najvzdialenejším končinám
[Nr.6]
I keby som si pripäl krídla zorničky
a ocitol sa na najvzdialenejšom mori,
ešte aj tam ma tvoja ruka povedie
a podchytí ma tvoja pravica.
(Ž 139, 9-10)

Obidve Boţie ruky ma drţia
aj v najvzdialenejších končinách.
Niet priestoru, kde by Boh nebol so mnou,
kde by ma nepodopieral a nefandil mi.
Môže existovať vzťah dvoch mladých ľudí, ktorí sa majú radi, ktorých láske
by Boh nefandil? Môže byť chvíľa, kedy by ich nepodopieral alebo nepotľapkával
po pleci, aby im vlial nádej a povzbudenie? Každý vzťah lásky (aj ten veľmi nezrelý)
je objektom Božieho prísľubu.
To samozrejme neznamená, že vzťah lásky vždy končí dobre. Alebo že by
v momentoch, kedy sa vzťah „zasekol“ a už dlhodobo sa neposúva dopredu, nebolo
lepšie ho ukončiť. Ide skôr o to, že Boh berie naše city vážne a nepodceňuje ich.
A to aj vtedy, keď neprídu k naplneniu.

Aký zmysel majú vzťahy,
ktoré troskotajú?

Prejav porozumenie

Pre ČISTÝ ROK pripravil: Peter Naňo SDB

ČISTÝ ROK [Nr.6]

tým mladým,
ktorých láska nebola opätovaná.
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