ČISTOTA – NEBO NA ZEMI
Skúmaj ma, Bože, a poznaj moje srdce;
skúmaj ma a všímaj si moje cesty.
Pozri, či nejdem bludnou cestou, a veď ma po ceste k večnosti.
(Ž 139, 23 – 24)
Milá priateľka, milý priateľ,
chcem sa Ťa opýtať, či niekedy zažívaš nebo na zemi. Práve mám za sebou
niekoľko poţehnaných akcií u nás v Centre pre mládeţ Premeny vo Vaţci. Bol to úţasný
čas, v ktorom mi Otec doprial byť svedkom premeny sŕdc mnohých ľudí a byť súčasťou
spoločenstva, ktoré chváli Boha. Posledné roky strávené medzi mladými ma nútia pýtať
sa, či to, čo ţijem, je sen alebo skutočnosť. Veľakrát som s mladými, ktorí sa vrátili
domov z obnovy alebo stretnutia mládeže, kde zažili požehnaný čas, riešil
problém návratu do reality, ktorá ich znova pohltila. Návrat do tých istých
vzťahov, ten istý otec, tá istá mama, tí istí súrodenci, tí istí spoluţiaci a učitelia a vţdy
ďalšie a ďalšie sklamania. Čo robiť, aby sa tá milosť udrţala a nevyprchala ako bublinky
z minerálky otvorenej od večera do rána?
Výborná otázka! Ak sa ju pýtaš, chcem Ti povedať, ţe je to super, lebo túţiš po
odpovedi. No tá nie je jednoduchá, ale v skratke by mohla znieť ako rada Michaela z filmu
The Climb/Výstup (mimochodom, veľmi dobrý film): „Choď správnou cestou!“

Ale pozor! Cesta do večnosti nezačína v budúcnosti, keď raz budem
starý. O našej večnosti sa rozhoduje tu a teraz! Mám zopár kamarátov, ktorí odišli
do večnosti mladí. Neboj sa, vôbec Ťa nechcem strašiť smrťou. Ale keď odišli na večnosť,
zastavil som sa a obzrel som sa späť. Pozrel som sa na svoju cestu ţivota a aj keď som sa
práve nemodlil Ţalm 139, povedal som Bohu: „Otec, pozri sa na moju cestu
a povedz mi: idem dobre? Lebo sa teraz cítim ako v slepej uličke. Môj život sa
podobá bludisku. Ukáž mi cestu za Tebou.“ Nepohorši sa, prosím, ale takto sa
modlil kňaz. Vieš, aj ja sa potrebujem pýtať, či idem dobre. Jeden kňaz mi raz povedal, ţe
najhoršie je nemať žiadne otázky. Boh vždy dáva odpoveď, no ak sa nepýtaš,
nečuduj sa, že Ti život nedáva zmysel. A ak chceš pobaviť Pána Boha, povedz mu
o svojich plánoch do budúcnosti . Boh je Otec, ktorý Ťa miluje a chce pre Teba vţdy to
najlepšie. A ver mi, ţe to nie je fráza. Je to pravda. On ma uţ toľkokrát v ţivote otočil.
A ešte ma otočí! Je to ako pri tanci. Potrebuješ dôverovať partnerovi. Boh Ťa berie ako
partnera a vedie Ťa. Nechaj sa Ním viesť.
Veľmi ma oslovila sv. Terezka Jeţiškova ako ona prosila Boha, aby šla po správnej
ceste do neba. Nazvala svoj zápis v denníčku Malá cesta: „Chcem hľadať spôsob, ako
prísť do neba po malej, úplne novej ceste. Žijeme v storočí vynálezov; dnes už netreba
namáhavo stúpať po schodoch. Bohatým schody výhodne nahradí výťah. Aj ja by som
chcela vynájsť výťah, ktorý by ma vyniesol až k Ježišovi, lebo som príliš malá, aby som
vystupovala po namáhavom schodišti dokonalosti. Preto som hľadala vo svätých
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Ísť po správnej ceste znamená prísť do cieľa. A naším cieľom je večnosť. V závere
Ţalmu 139 sa jeho autor modlí k Bohu: „Pozri, či nejdem bludnou cestou, a veď ma po
ceste k večnosti.“ Tento Ţalm sa často modlievam sám alebo s mladými. Je plný postoja
odovzdanosti do Boţích rúk. A tieto posledné jeho slová akoby chceli ešte raz zdôrazniť
to, čo je v ţivote najdôleţitejšie: „Veď ma po ceste k večnosti“. VEĎ MA. Sám to
nedokážem, ale s Tebou, Bože, to dám. S Tebou prídem do neba.
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knihách nejakú zmienku o vytúženom výťahu. A natrafila som na slová, ktoré vyšli z úst
večnej Múdrosti: Kto je malý, nech príde ku mne (Prís 9,4). A tak som prišla, tušiac, že
som našla, čo som hľadala. A pretože som chcela vedieť, môj Bože, čo si počneš s takým
malým človiečikom, ktorý odpovie na tvoje zavolanie, pokračovala som v pátraní, a
hľa, čo som našla: Ako keď matka teší dieťa, tak ja budem tešiť vás. Na rukách vás
budem nosiť a na kolenách kolísať. (Iz 66, 12-13) Výťah, ktorý ma vynesie až do neba, to
sú tvoje ruky, Ježišu. Na to nepotrebujem byť väčšou. Naopak, musím zostať malou, ba
stať sa ešte menšou...“

Čistota vytvára nebo na zemi. Pravú radosť môžeš vždy zažiť medzi
ľuďmi, ktorí majú čisté srdce. Preto sú požehnané vzťahy mladých, ak ich
žijú v čistote. Vţdy som to zaţíval vo Vysokej nad Uhom na Púťach radosti. A bol som
očarený. Vládne tam taká atmosféra pokoja a radosti, ţe sa nikomu nechce ísť domov.
Keď sme sa zdieľali, mnohí mali podobné myšlienky ako ja: „Teraz, keby som zomrel,
prišiel by som do neba.“ A nie je to zlá myšlienka. Práve naopak. Toto je naša najväčšia
túţba. Tým, ţe Boh nám dal nesmrteľnú dušu, je v nás túţba po večnosti. Svätý Ján Pavol
II. o tom hovorí v knihe, ktorá nesie silný názov: Prekročiť prah nádeje. Odpovedal v nej
na otázky talianskeho redaktora na témy ako existencia a „skrytosť“ Boha, prítomnosť zla
vo svete, či večný ţivot. Sú to otázky, ktoré si človek, kráčajúci s Pánom, v istom okamihu
svojho ţivota musí poloţiť. A Svätý Otec Ján Pavol II. láskavým, otcovským spôsobom
sprostredkúva Boţiu odpoveď. Sám nám ukázal ako sa ide do večnosti. Keď som mal 15
rokov, stretol som sa s ním prvýkrát v Levoči. Bol plný ţivota a v závere svätej omše
viedol s tým davom veriacich dialóg. Bol skvelý! O 9 rokov neskôr som uţ bol diakon
a mal som tú milosť stáť pár krokov od Jána Pavla II., ktorý bol trpiacim. A to bol príklad,
ktorý sa mi hlboko vryl do duše.
Milá priateľka, milý priateľ, v čistom srdci môžeme zažívať nebo. To
neznamená, že nám to pôjde ľahko, je to každodenný zápas. Ale stojí to za to!

V modlitbe
Marek Uličný
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Aj ja som niekedy myslel, ţe nebo je len pre veľkých, pre pár vyvolených. Nie, nebo
je pre maličkých. Pre tých, ktorí majú čisté srdce. Nedávno som navštívil otca Maroša
Kuffu v Ţakovciach. Posťaţoval som sa mu troška na seba, ţe sa cítim slabý. On mi na to
hovorí: „Marek, aj potrubie v zemi je hrdzavé a tečie cezeň čistá voda. Neboj sa!“
Preteká cez nás čistá voda, ak sme napojení na prameň, ktorým je Ježiš.
Jeho láska je osobná. On nám to dokázal tým, ţe svoje srdce otvoril pre mňa, aj pre
Teba, na kríţi. Ak mu to dovolíš, premení aj Tvoje srdce. On plní svoj prísľub - Vezmem
z vášho tela srdce kamenné a dám vám srdce z mäsa (porov. Ez 36, 24-27). On stále klope
na moje aj Tvoje srdce a záleţí len na nás, či mu otvoríme. To neznamená, ţe keď ja som
kňazom, tak uţ mám po problémoch. Aj ja robím denne rozhodnutia a zápasím
s pokušeniami. Raz sa ma mladí pýtali, aké preţívam najväčšie duchovné zápasy.
A povedal som im pravdu – zápas o svoju čistotu. Mnohí potom prišli za mnou a ďakovali
mi za túto odpoveď. Potrebujeme sa podrţať a podporovať. Neboj sa, nezápasíš sama,
nezápasíš sám. Daj Ježišovi všetko, čo ťa ako kameň ťahá dole. On Ťa
premení.
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Biblické citáty súvisiace s nebom
















Jakub sa teda vybral z Bersabe a putoval do Haranu. Keď došiel na (isté) miesto,
zostal tam na noc, lebo slnko uţ zapadlo. Zobral jeden z kameňov toho miesta, poloţil
si ho pod hlavu a spal na tom mieste. I snívalo sa mu, ţe vidí rebrík opretý o zem a
jeho vrchný koniec siahal aţ do neba a Boţí anjeli vystupovali a zostupovali po ňom. A
hľa, nad ním stál Pán a hovoril: "Ja som Pán, Boh tvojho otca Abraháma a Izáka. Zem,
na ktorej odpočívaš, dám tebe a tvojmu potomstvu. A potomstva tvojho bude ako
prachu zeme a ty sa rozšíriš na západ i na východ, na sever i na juh; v tebe a v tvojich
potomkoch budú poţehnané všetky pokolenia zeme. Hľa, ja som s tebou a budem ťa
stráţiť všade, kde pôjdeš, a privediem ťa späť do tejto krajiny, lebo ja ťa neopustím,
kým nesplním čo som ti prisľúbil." Vtedy sa Jakub prebudil zo spánku a povedal:
"Ozaj, Pán je na tomto mieste a ja som o tom nevedel!" I nadišiel ho strach a povedal:
"Aké hrozné je toto miesto! Tu je naozaj dom Boţí a tu je brána do neba!" Keď Jakub
ráno vstal, kameň, ktorý mal poloţený pod hlavou, postavil za pomník a jeho vrch
polial olejom. A nazval toto miesto menom Betel. Predtým sa však toto miesto volalo
Luza. (Gn 28, 10-19)
V tých dňoch prišiel Jeţiš z galilejského Nazareta a Ján ho pokrstil v Jordáne. Vtom,
ako vystupoval z vody, videl otvorené nebo a Ducha, ktorý ako holubica zostupoval na
neho. A z neba zaznel hlas: "Ty si môj milovaný Syn, v tebe mám zaľúbenie."
(Mk 1, 9-11)
O šesť dní vzal Jeţiš so sebou Petra, Jakuba a jeho brata Jána a vyviedol ich na vysoký
vrch do samoty. Tam sa pred nimi premenil: tvár mu zaţiarila sťa slnko a odev mu
zbelel ako svetlo. Vtom sa im zjavil Mojţiš a Eliáš a rozprávali sa s ním. Vtedy Peter
povedal Jeţišovi: "Pane, dobre je nám tu. Ak chceš, urobím tu tri stánky: jeden tebe,
jeden Mojţišovi a jeden Eliášovi." Kým ešte hovoril, zahalil ich jasný oblak a z oblaku
zaznel hlas: "Toto je môj milovaný Syn, v ktorom mám zaľúbenie; počúvajte ho." Keď
to učeníci počuli, padli na tvár a veľmi sa báli. No pristúpil k nim Jeţiš, dotkol sa ich a
povedal im: "Vstaňte a nebojte sa!" A keď zdvihli oči, nevideli nikoho, iba Jeţiša.
(Mt 17, 1-8)
Pán, váš Boh, je Bohom hore na nebesiach i dolu na zemi. (Joz 2, 11b)
Pane, Boţe Izraela, niet tebe podobného Boha ani hore na nebi ani dolu na zemi; ty
zachovávaš zmluvu a priazeň k svojim sluhom, ktorí celým svojím srdcom kráčajú
pred tebou. (1 Kr 8, 23)
Pán prebýva vo svojom svätom chráme, Pán tróni na nebesiach. Jeho oči hľadia na
úboţiaka, jeho zrak skúma kaţdého človeka. (Ž 11, 4)
Nech ho chvália nebesia i zem, moria a všetko, čo sa hýbe v nich. (Ž 69, 35)
Tvoje je nebo a tvoja je zem, svet i jeho bohatstvo si ty zaloţil. (Ž 89, 12)
Tešte sa, nebesia, plesaj, zem; nech more zahučí a čo ho napĺňa, nech plesá pole a
všetko, čo je na ňom. (Ž 96, 11-12)
Prosím ťa, dieťa moje, pozri na nebo a na zem, všimni si všetko, čo je na nich, a
poznáš, ţe Boh ich stvoril z ničoho a ţe ľudské pokolenie takisto povstalo.
(2 Mach 7, 28)
Ale ja vám hovorím: Milujte svojich nepriateľov a modlite sa za tých, čo vás
prenasledujú, aby ste boli synmi svojho Otca, ktorý je na nebesiach. (Mt 5, 44-45)
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(Citáty môžeš použiť k modlitbe, ako základný text ku katechéze alebo
ako doplňujúci materiál k aktivitám. Prvé tri citáty sú správne odpovede
na prvú otázku táborovej hry NEBOj sa!)

3

ČISTOTA – NEBO NA ZEMI










Otče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa tvoje meno, príď tvoje kráľovstvo, buď tvoja
vôľa, ako v nebi tak i na zemi. (Mt 6, 9-10)
Nebo je mojim trónom a zem podnoţkou mojich nôh. (Sk 7, 49)
Ale on, plný Ducha Svätého, uprene sa zahľadel na nebo, uvidel Boţiu slávu a Jeţiša
stáť po pravici Boha a povedal: "Vidím otvorené nebo a Syna človeka stáť po pravici
Boha." (Sk 7, 55-56)
Vzdávame vďaky Bohu, Otcovi nášho Pána Jeţiša Krista, vţdy, keď sa za vás modlíme,
lebo sme počuli o vašej viere v Krista Jeţiša a o láske, akú máte k všetkým svätým, pre
nádej, ktorú máte uloţenú v nebi. (Kol 1, 3-5)
Nech je zvelebený Boh a Otec nášho Pána Jeţiša Krista, ktorý nás vo svojom veľkom
milosrdenstve vzkriesením Jeţiša Krista z mŕtvych znovuzrodil pre ţivú nádej, pre
neporušiteľné, nepoškvrnené a nevädnúce dedičstvo. Ono sa uchováva pre vás v nebi.
(1 Pt 1, 3-4)
Podľa jeho prísľubu očakávame nové nebo a novú zem, na ktorých prebýva
spravodlivosť. (2 Pt 3, 13)
A všetko tvorstvo na nebi, na zemi, pod zemou i na mori a všetko, čo je v nich, počul
som volať: "Sediacemu na tróne a Baránkovi dobrorečenie a česť, sláva a moc na veky
vekov." (Zjv 5, 13)
Videl som nové nebo a novú zem, lebo prvé nebo a prvá zem sa pominuli a ani mora
uţ niet. (Zjv 21, 1)

Modlitba
Pne Jeţišu Kriste,
v tichu ranného úsvitu prichádzam k tebe
a s pokorou a dôverou ťa prosím o tvoj pokoj, tvoju múdrosť a silu.
Daj, aby som a dnes pozerala na svet tvojimi láskyplnými očami.
Daj mi pochopiť, ţe sláva Cirkvi vyviera z tvojho kríţa ako zo svojho prameňa.
Daj, aby som prijímala svojho blíţneho ako človeka,
ktorého chceš milovať cezo mňa.
Daruj mi ochotu obetavo mu slúţiť a rozvíjať v ňom všetko dobré, čo si doňho vloţil.
Nech z mojich slov vyţaruje vľúdnosť a moje správanie nech prináša pokoj.
Nech vo mne zostávajú iba tie myšlienky, ktoré šíria poţehnanie.
Zatvor moje uši pred kaţdým zlým slovom a pred kaţdou zlomyseľnou kritikou.
Daj, nech môj jazyk slúţi len na to, aby zdôrazňoval dobro.
Pane, predovšetkým však daj, aby som bola plná radosti a láskavosti,
aby všetci, s ktorými sa stretnem, pocítili tvoju prítomnosť a lásku.
Odej ma do lesku tvojej dobroty a krásy, aby som ťa po celý deň ukazovala druhým.
Amen.
Blahoslavená Mária od Ukrižovaného Ježiša
Podľa YOUCAT: Modlitby pre mladých
(str. 62 )
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V mlčaní brieždiaceho rána
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Aktivita 1: Nebo na zemi?
Cieľ: Zhodnotiť, na čo sa v nebi tešíme a prísť na to, ako môţeme vytvoriť
nebeskú atmosféru v našom okolí uţ tu na zemi.
Predpokladaná dĺžka trvania: cca 20 min.
Pomôcky:
 písacie potreby (perá, fixky, pastelky);
 noţnice;
 papiere pre kaţdého účastníka.
Poznámky pre učiteľa/animátora:
1) Na úvod polož mladým niekoľko otázok – Ako si vlastne predstavujete nebo?
Na čo sa najviac tešíte? Čo tam bude lepšie ako je tu na zemi? Čo môžeme
zažiť len v nebi a nie tu na zemi? A pod. Odpovede môžu formulovať aj
negatívne, v zmysle čo v nebi nebude - choroby, smrť, hádky, neporozumenie,
nebudú sa nám tam diať „trapasy“, nebudú problémy, nikto sa na nás za nič
nenahnevá, nikdy sa nebudeme cítiť osamelo...
2) Nechaj ich hovoriť nápady, prípadne diskutovať. Ak sami od seba neprídu na veľa
vecí, môžeš doplniť, že v nebi budeme celkom isto zažívať (aj požívať ) ovocie
Ducha, ako ho opisuje sv. Pavol – môžu ho skúsiť vymenovať... láska, radosť, pokoj,
zhovievavosť, láskavosť dobrota, vernosť, miernosť, zdrţanlivosť (Gal 5, 22 – 23).
3) Potom to môžeš zhrnúť asi takto: Všetci sa zhodneme na tom, že nebo je súhrn
toho najkrajšieho, čo si len vieme (a aj nevieme) predstaviť. Chceli by sme
ho teda určite mať aj tu na zemi. Božou vôľou pre nás bolo pôvodne nebo
na zemi- preto Boh stvoril raj. Hoci sme to my, ľudia, svojím hriechom
pokazili, úlohou nás kresťanov je prinášať nebo na zem aj teraz. Čo pre to
môžeme urobiť? Ako môžeme priniesť vlastnosti neba na zem?
4) Nechaj ich znovu chvíľu diskutovať, zameraj ich na to, aby každý hovoril aj za seba,
čo on osobne môže urobiť napríklad vo svoje rodine – snažiť sa po každom konflikte
zmieriť, modliť sa za uzdravenie niekoho, byť k druhým milý a príjemný a pod.
Osobitne si pripomeňte oblasť čistoty vo vzťahoch. Nebo na zem prinášame aj tým,
že sa učíme pozerať viac s úctou na opačné pohlavie a objavovaním jeho krásy
namiesto jeho využívania- k čomu nás motivuje dnešný svet.

6) Toto rozhodnutie môže byť samozrejme na celý život , ale vy sa dohodnite, že to
takto skúsite žiť aspoň počas leta a na niektorom septembrovom stretku sa môžete
pozdieľať, v čom sa vám darilo. Dovtedy bude fajn umiestniť si popísaný symbol na
nejaké viditeľné miesto. Povzbudiť ich môžeš aj k tomu, aby zhodnotenie, ako sa im
v tejto veci darilo, zahrnuli aj do večerného spytovania svedomia.
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5) Na konci im rozdaj čistý papier, nožnice a písacie potreby. Ich úlohou je vytvoriť si
z papiera symbol neba (napr. obláčik – môžu si ho vystrihnúť, alebo vytrhať
z papiera... alebo len nakresliť...) Do vytvoreného symbolu neba nech potom napíšu
jednu až tri oblasti, v ktorej by chceli prinášať nebo na zem.
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Aktivita 2: NEBOj sa! [táborová súťaţ]
Opis: Priblíţiť deťom/mladým hravou formou rôzne aspekty neba.
Predpokladaná dĺžka trvania: závisí od počtu detí/mladých a
vzdialenosti stanovíšť... min. 60 minút
Pomôcky:
 obrázky svätých;
 vidlička (môţe byť aj plastová a je dobré ich mať viac),
 paličky a lepiaca páska;
 miska s chrumkami,
 šatka na zaviazanie očí,
 obrázky rebríka, holubice a hory (kopca), resp. kriedy na nakreslenie ich na cestu;
 sladká odmena pre víťaznú skupinku.
Poznámky pre učiteľa/animátora:
Hra pozostáva z piatich stanovíšť v prírode, ktorými jednotlivé skupinky detí/mladých
prechádzajú a zbierajú body za splnenie úloh. Na každom stanovišti je potrebný animátor.

1) Kde sa nebo dotklo zeme?
Animátor na stanovišti uvedie, že v Biblii sa na viacerých miestach stretávame s
výnimočným kontaktom neba a zeme – ľudia doslova mohli zažiť nebo na zemi.
Potom im ukáže tri obrázky – rebríka, holubice a kopca (vrchu). Úlohou
súťažiacich je uhádnuť, ktoré udalosti z Písma tieto obrázky symbolizujú. Za každú
uhádnutú situáciu získava skupinka dva body. Citáty z Písma so správnymi
odpoveďami nájdeš v časti Myšlienky.

2) Aké je nebo?

Predstavte si miesto, kde je obrovský kotol s jedlom, okolo neho sedí
množstvo ľudí. Všetci vyzerajú veľmi nešťastne a už na prvý pohľad sú
vychudnutí, hoci majú jedlo na dosah ruky a z kotla stúpa para a jedlo v ňom
rozvoniava. Každý v kruhu má svoju lyžicu, no napriek tomu sa nemôže najesť.
Rúčky lyžíc sú totiž také dlhé, že si s nimi nemôžu trafiť do úst a všetko z nich
vylejú. V nebi to na prvý pohľad vyzerá podobne. Všetci sedia rovnako okolo
kotla, je v ňom to isté jedlo, je cítiť tú istú vôňu. Dokonca aj lyžice sú presne
rovnaké ako v pekle, no všetci okolo kotla sú šťastní, spokojní a sýti. Je to preto,
že nik neberie z kotla pre seba, ale dlhou lyžicou kŕmi ľudí okolo seba. Takto sa
všetci kŕmia navzájom a každému sa dostane mierou, akou dáva druhým.

ČISTÝ ROK [Nr.10]

Animátor na začiatku prerozpráva jeden známy príbeh, ktorý symbolickým
spôsobom opisuje, v čom je hlavný rozdiel medzi peklom a nebom: Peklo je
o sebectve a pýche, chýba v ňom to najdôležitejšie – láska. V nebi je to presne
naopak.

6

ČISTOTA – NEBO NA ZEMI
Potom animátor vyzve mladých v skupinke, aby si spomedzi seba vybrali jedného
dobrovoľníka, ktorý by si to „nebeské kŕmenie“ chcel vyskúšať. Zaviaže mu oči
a odovzdá vidličku. Ostatní sa rozmiestnia do kruhu okolo neho. Miska s chrumkami
bude umiestnená v strede kruhu na zemi. Dobrovoľník postupne každého zo
skupinky nakŕmi jednou chrumkou (vidličku veľmi neoblizovať ). Ak sa mu to
podarí za určený čas (1 min. pri skupinke starších a zároveň v počte 6-7 členov, inak
skúsiť prispôsobiť podľa reálnych možností skupinky), skupinka získava 10 bodov.
Druhou možnosťou je vyrobiť si „dlhé nebeské vidličky“. Na nejakú cca metrovú
paličku stačí prilepiť lepiacou páskou plastovú vidličku. Skupinka si zvolí dvoch
zástupcov, ktorí si sadnú na zem tesne oproti sebe. Medzi sebou majú len misku s 10
chrumkami. Ich úlohou je nakŕmiť sa navzájom, striedavo jeden druhého po jednej
chrumke. Musia to stihnúť za minútu a vidličku musia držať na jej konci... Za každú
zjedenú chrumku sú dva body, teda spolu maximálne 10 bodov.

3) Kto býva v nebi?
Na tomto stanovišti má animátor pripravených desať obrázkov obyvateľov neba napr. niekoho zo svätej Trojice, pannu Máriu, niektorého z anjelov ( napr.
archanjela Michala) a potom svätých. Odporúčame pridať aj niekoho zo svätcov
minulého storočia a súčasnosti, aby to, zvlášť pre deti, vyznelo čo najviac realisticky
a nie rozprávkovo. Môžete priložiť aj obrázky niektorých z patrónov P15...
Členovia skupinky majú za úlohu uhádnuť, kto je na obrázkoch. Za každého
uhádnutého obyvateľa získava skupinka pol bodu, spolu maximálne 5 bodov.

4) Ako sa ide do neba?

ČISTÝ ROK [Nr.10]

Animátor na úvod položí bleskovú otázku – Kto sa chce dostať do neba? Za
každého, kto sa prihlásil, získa skupinka pol bodu. Potom im animátor naznačí, že
nestačí, ak sa sami usilujeme byť svätí, ale nám má záležať aj na svätosti našich
blízkych. Do neba nemáme ísť sami. Do neba sme akoby „nesení“ aj na rukách iných.
My musíme kráčať, ale naši blížni nám pomáhajú...
Skupinka si zvolí odvážneho dobrovoľníka. Jeho úlohou bude dostať sa z označeného
štartovacieho miesta „ZEM“ do cieľa s názvom „NEBO“ (trasa s dĺžkou cca 10 – 15
metrov). Dobrovoľník sa nesmie nikdy dotknúť zeme. Môže len „kráčať“ po iných
členoch, ktorí mu rukami, chrbtom, nohami, alebo celým telom tvoria záchytné
body. Pokiaľ ho držia, musia stáť (teda nesmú ho oni nosiť) a keď sa ich nedotýka,
presúvajú sa smerom k cieľu, aby vytvorili nové záchytné body. Počas cesty sa
zvolený dobrovoľník musí dotknúť všetkých. Je dobré, aby ho niekto zo skupinky
„istil“. Ak prejde celú trasu bez dotyku zeme za menej ako 15 sekúnd, skupinka získa
10 bodov. (do 20 sekúnd = 8 bodov, do 25 sekúnd = 6 bodov, do 30 sekúnd = 4 body,
nad 30 sekúnd = 2 body) Dĺžku trasy aj bodovanie si animátor prispôsobí podľa
konkrétnej situácie, terénu a skupinky...

7

ČISTOTA – NEBO NA ZEMI
5) Ako v nebi, tak i na zemi...
Animátor sa spýta skupinky, v ktorej modlitbe spomíname nebo/nebesia takmer
denne... Ak prídu na to, že je to modlitba Otče náš, vyzve ich, aby sa ju pomodlili tak,
že sa postupne budú striedať vo vyslovovaní jednotlivých slov modlitby. Prvý člen
povie prvé slovo (Otče), druhý člen druhé slovo (náš), atď. Niektorým „sa ujde“ aj
viackrát...
Potom im ukáže 15 očíslovaných kartičiek, na ktorých je modlitba Otče náš v 15
rôznych jazykoch. (Môže si ich vložiť do knihy s peknou väzbou, alebo si namiesto
kartičiek vyrobiť zvitky... fantázii sa medze nakladú ) Dá im k tomu malú tabuľku,
v ktorej sú použité jazyky s prázdnymi okienkami, do ktorých treba doplniť čísla
jednotlivých otčenášov. Za každý správne priradený jazyk skupinka získava pol
bodu, spolu maximálne 7,5 bodu.
Na konci hry vyhodnoťte najúspešnejšiu skupinku a odmeňte ju sladkou odmenou .

1. Pater noster qui es in cælis,
sanctificetur nomen tuum.
Adveniat regnum tuum.
Fiat voluntas tua sicut in cælo, et in terra.
Panem nostrum quotidianum da nobis hodie,
et dimitte nobis debita nostra,
sicut et nos dimittimus debitoribus nostris.
Et ne nos inducas in tentationem
sed libera nos a malo. Amen.

3. Pai Nosso que estais no Céu,
santificado seja o vosso Nome,
venha a nós o vosso Reino,
seja feita a vossa vontade assim na terra como no Céu.
O pao nosso de cada dia nos dai hoje,
perdoai as nossas ofensas assim
como nós perdoamos a quem nos tem ofendido,
e nao nos deixeis cair em tentaçao,
mas livrai-nos do Mal. Amém.

ČISTÝ ROK [Nr.10]

2. Notre Père qui es aux cieux,
que ton nom soit sanctifié,
que ton règne vienne,
que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel.
Donne-nous aujourd’hui notre pain de ce jour.
Pardonne-nous nos offenses,
comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés.
Et ne nous soumets pas à la tentation,
mais délivre nous du Mal. Amen.
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4. Padre nuestro, que estás en el cielo,
santificado sea tu Nombre;
venga a nosotros tu reino;
hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo.
Danos hoy nuestro pan de cada día;
perdona nuestras ofensas,
como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden;
no nos dejes caer en la tentación,
y líbranos del mal. Amén.

5. Padre nostro che sei nie cieli,
sia santificato il tuo nome,
venga il tuo regno,
sia fatta la tua volonta, come in cielo cosi in terra.
Dacci oggi il nostro pane quotidiano,
e rimetti a noi i nostri debiti,
come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori.
E non ci indurre in tentazione,
ma liberaci dal male. Amen.
6. Vater unser im Himmel,
geheiligt werde dein Name,
dein Reich komme,
dein Wille geschehe wie im Himmel, so auf Erden.
Unser tägliches Brot gib uns heute
und vergib uns unseren Schuld,
wie auch wir vergeben unseren Schuldigern,
und fuhre uns nicht in Versuchung,
sondern erlose uns von dem Bosen. Amen.

8. Πάηερ ἡμῶν ὁ ἐν ηοῖς οὐρανοῖς·
ἁγιαζθήηω ηὸ ὄνομά ζοσ·
ἐλθέηω ἡ βαζιλεία ζοσ·
γεννηθήηω ηὸ θέλημά ζοσ,
ὡς ἐν οὐρανῷ καὶ ἐπὶ γῆς·
ηὸν ἄρηον ἡμῶν ηὸν ἐπιούζιον δὸς ἡμῖν ζήμερον·
καὶ ἄθες ἡμῖν ηὰ ὀθειλήμαηα ἡμῶν,
ὡς καὶ ἡμεῖς ἀθήκαμεν ηοῖς ὀθειλέηαις ἡμῶν·
καὶ μὴ εἰζενέγκῃς ἡμᾶς εἰς πειραζμόν,
ἀλλὰ ῥῦζαι ἡμᾶς ἀπὸ ηοῦ πονηροῦ. ἀμήν.

ČISTÝ ROK [Nr.10]

7. Our Father who art in heaven,
hallowed be thy name,
thy kingdom come,
thy will be done on earth as it is in heaven.
Give us this day our daily bread
and forgive us our trespasses,
as we forgive those who trespass against us,
and lead us not into temptation,
but deliver us from evil. Amen.
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9. 我們在天上的父，
願人都尊你的名為聖，
願你的國降臨，
願你的旨意行在地上，
如同行在天上。
我們日用的飲食，
今日賜給我們。
免我們的債，
如同我們免了人的債，
不叫我們遇見試探，
救我們脫離凶惡。
因為國度、權柄、榮耀，
全是你的，
直到永遠。
阿們。
10. Отче наш, Иже еси на небесех!
Да святится имя Твое,
да приидет Царствие Твое,
да будет воля Твоя, яко на небеси и на земли.
Хлеб наш насущный даждь нам днесь;
и остави нам долги наша,
якоже и мы оставляем должником нашим;
и не введи нас во искушение,
но избави нас от лукаваго. Аминь.

12. Mi Atyánk, ki vagy a mennyekben,
szenteltessék meg a Te neved;
Jöjjön el a Te országod;
legyen meg a Te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is.
A mi mindennapi kenyerünket, add meg nekünk ma;
és bocsásd meg vétkeinket,
miképpen mi is megbocsátunk azoknak, akik ellenünk vétkeztek;
És ne vígy minket kísértetbe,
de szabadíts meg minket a gonosztól. Ámen!

ČISTÝ ROK [Nr.10]

11. Oce nas koji si na nebesima,
da se sveti ime Tvoje,
da dodje carstvo Tvoje,
da bude volja Tvoja i na zemlji kao na nebu;
hleb nas nasusni daj nam danas;
i oprosti nam dugove nase
kao sto i mi oprastamo duznicima svojim,
i ne uvedi nas u iskusenje.
nego izbavi nas od zla. Amen.
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13. Ojcze nasz, ktorys jest w niebie,
swiec sie imie Twoje,
przyjdz krolestwo Twoje,
badz wola Twoja, jako w niebie tak i na ziemi.
Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj
odpusc nam nasze winy
jako i my odpuszczamy naszym winowajcom,
i nie wodz nasz na pokuszenie,
ale nas zbaw ode zlego. Amen.

14. 天におられるわたしたちの父よ、
み名が聖とされますように。
み国が来ますように。
みこころが天に行われるとおり地にも行われますように。
わたしたちの日ごとの糧を今日もお与えください。
わたしたちの罪をおゆるしください。わたしたちも人をゆるします。
わたしたちを誘惑におちいらせず、
悪からお救いください。
国と力と栄光は、永遠にあなたのものです
アーメン

15.
.
.
.
.

.

arabsky

portugalsky

španielsky

maďarsky

japonsky

rusky

taliansky

francúzsky

nemecky

čínsky

srbsky

poľsky

grécky

anglicky

latinsky

Správne riešenie:
15. arabsky
12. maďarsky
5. taliansky
9. čínsky
8. grécky

3.
14.
2.
11.
7.

portugalsky
japonsky
francúzsky
srbsky
anglicky

4.
10.
6.
13.
1.

španielsky
rusky
nemecky
poľsky
latinsky
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Tabuľka pre súťažiacich:
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Aktivita 3: Veď ma po ceste k večnosti
Opis: Záţitková outdoorová aktivita zameraná na uvedomenie si, ţe
Duch Svätý nás vedie. Aktivita sa hodí na víkendovky alebo letné tábory.
Variant A je vhodný aj pre školákov ZŠ, variant B odporúčame pre
stredoškolákov. Na túto aktivitu je potrebných viac animátorov.
Predpokladaná dĺžka trvania: závisí od prostredia, dá sa prispôsobiť
Pomôcky: šatka na zaviazanie oči pre kaţdého účastníka.

Variant A (realizovať v blízkosti otvoreného kostola)
1) Vyjdite von, účastníkov rozmiestnite v priestore tak, aby mohli rozpažiť ruky a
nedotýkali sa pritom suseda. Povedzte im, že si vyskúšame, nakoľko dôverujeme
ľuďom a symbolicky aj to, ako dôverujeme Duchu Svätému. Všetkým zaviažte oči
šatkou a popros ich, aby už nerozprávali a nechali sa viesť.
2) Animátori ich mlčky vedú (napr. chytia za ruku, položia ruky na plecia)- aj cez
prekážky, nechajú ich aj pár minút na jednom mieste, ale postupne ich premiestňujú
bez slov ku dverám kostola. Animátori dbajú na to, aby sa účastníci cítili bezpečne
a mohli im dôverovať. Pred dverami kostola im položia ruku na hlavu a zatlačia
dole, akoby ich chceli chrániť pred úderom o znížený strop. Účastníci sa musia
zohnúť a nadobudnú dojem, akoby vstupovali do zníženého priestoru.
3) Všetkých priveďte pred oltár a môžete zahrať a zaspievať pieseň Otvor mi oči,
Duch Svätý. Počas piesne im dajte šatky dole z očí.
4) Potom nasleduje krátka modlitba o tom, že Duch Svätý nás vedie na to najlepšie
miesto – k Ježišovi. Môžete sa modliť vlastnými slovami, alebo použiť túto modlitbu:

5) Po aktivite je dobré rozprávať sa o tom, čo účastníci prežili. Môžete ich rozdeliť do
skupiniek s animátorom, aby každý povedal, ako sa pri vedení cítil, čo si myslel, čo
prežíval. Môžete si vybrať z nasledujúcich otázok:
- Dôverovali ste osobe, ktorá vás viedla?
- Vytušili, že sa nachádzate v kostole?
- Uvedomujete si v živote vedenie Ducha Svätého? Dôverujete mu?
- Ako viete, kedy vás vedie? Ako rozlíšite jeho hlas?
- Máte konkrétnu skúsenosť, keď ste v živote prežili, ako vás Duch Svätý
viedol?
- Prosíte ho o vedenie?
- V ktorých oblastiach najviac potrebujete jeho vedenie?

ČISTÝ ROK [Nr.10]

Duchu Svätý, ďakujeme ti, ţe nás vedieš na to najlepšie miesto – k Jeţišovi.
Ďakujeme ti, ţe nás vedieš bezpečne a môţeme sa na teba spoľahnúť.
Sme ti vďační za to, ţe s tebou zdoláme kaţdú prekáţku.
Ďakujeme ti aj za chvíle, keď máme pocit,
ţe stojíme na mieste a nikam sa nehýbeme.
Ty poznáš správny čas a robíš všetko pre naše dobro.
Pomôţ nám viac ti dôverovať a spoliehať sa na tvoj hlas. Amen.
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Variant B
1) Vyjdite von, účastníkov rozmiestnite v priestore. Vhodné miesto je také, kde sú aj
mierne prekážky, ale nie veľmi náročné, aby si nikto neublížil. Dbajte o bezpečnosť.
Vopred všetkým povedzte, v akom okruhu sa budeme pohybovať, aby sa niekto
veľmi nezatúlal. Všetkým zaviažte oči šatkou a poproste ich, aby boli počas celej
aktivity úplne ticho.
2) Potom polovici účastníkov potichu dajte dole šatky. Všetkým povedzte, že polovičke
z nich ste dali šatku dole, aby sa z nich stali „vodcovia“. Ostatných poproste, aby
vystreli pravú ruku a ukazovák.
3) Vidiaci účastníci vedú „zaslepených“ po okolí iba dotykom ukazováka. Vedú ich
k potoku, nechajú im ruku zvlažiť vo vode, dotknúť sa obilia, ovoňať kvety,
vystríhajú ich pred prekážkami, vedú ich občas rýchlo, občas pomaly. Je dobré
upozorniť ich, aby viedli „zaslepeného“ bezpečne, aby sa na nich mohol bezvýhradne
spoľahnúť. Ako by to asi robil Duch Svätý?
4) Po 5 – 8 minútach im dajte pokyn, aby sa vrátili na miesto, kde sme začali.
„Zaslepeným“ dajte dole šatky. Môžete ich nechať hádať, kto ich viedol a podľa čoho
tak usudzujú. Ak máte dosť času, môžete účastníkov vymeniť. Tí, čo boli „zaslepení“,
budú teraz vodcovia...
5) Aktivitu je vhodné ukončiť diskusiou. Môžete použiť tieto otázky. (Buď v skupinkách
s animátorom alebo všetci spoločne – v závislosti od počtu účastníkov.)
- Ako ste sa cítili počas tejto aktivity? (aj vedení, aj vodiaci)
- Dôverovali ste osobe, ktorá vás viedla?
- Čo môžete povedať o osobe, ktorá vás viedla (na základe toho, čo vám
dala zažiť, ako vás viedla)?
- Čo bolo pre teba dôležité, keď si viedol „zaslepeného“? (Vodca)
- Čo myslíte, na čo dbá Duch Svätý, keď nás vedie v živote?
- Zažívate jeho vedenie vo svojom živote? Ako?
- Zažili ste, že vás Duch Svätý previedol nejakými prekážkami,
náročnými životnými udalosťami? Ako to robil?

Duchu Svätý, ďakujeme ti, ţe nás vedieš týmto ţivotom.
Ďakujeme ti, ţe nás vedieš bezpečne a môţeme sa na teba spoľahnúť.
Sme ti vďační za to, ţe s tebou zdoláme kaţdú prekáţku.
Ďakujeme ti aj za chvíle, keď máme pocit,
ţe stojíme na mieste a nikam sa nehýbeme.
Ty poznáš správny čas a robíš všetko pre naše dobro.
Pomôţ nám viac ti dôverovať a spoliehať sa na tvoj hlas. Amen.

Pre ČISTÝ ROK pripravili: Zuzka Venglíková, Petra Heretová a Pavol Danko
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6) Aktivitu je vhodné ukončiť modlitbou vďaky za to, ako nás Duch Svätý vedie.
Zároveň ho proste o vedenie v rôznych okolnostiach. Môžete sa modliť vlastnými
slovami, alebo použiť túto modlitbu:
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Svätá Terézia od Dieťaťa Ježiša a Svätej
Tváre. Obľúbená svätá vyobrazená v habite
karmelitánok s ružami. Patrónka misií, hoci v
nich nikdy nebola, a učiteľka Cirkvi, hoci okrem
vlastného životopisu a niekoľkých úvah
nenapísala nič teologicky dôležité. Sladkú legendu, ktorá
obklopovala jej život, vyvrátilo v roku 1956 vydanie jej denníkov,
ktoré ukazujú jej veľký duchovný boj, ale aj potvrdzujú Pánove
slová: „Blahoslavení čistého srdca, lebo oni uvidia Boha.“

Modlitba: Svätá Terézia, ty, ktorá si patrónkou misií, hoci si v nich nikdy nebola, a učiteľka
Cirkvi, hoci si okrem vlastného ţivotopisu a niekoľkých úvah nenapísala nič teologicky
dôleţité, udeľ nám na tvoj príhovor misionárske zapálenie, aby sme priniesli Jeţiša všetkým
národom!
Pre ČISTÝ ROK pripravil: Pavol Danko, Ilustrácia: Erika Cániková
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Narodila sa 2. januára 1873 v Alencone vo Francúzsku ako najmladšia z
deviatich detí. Štyria bratia zomreli ako deti a všetky štyri sestry vstúpili do kláštora. Hoci
mala Terézia iba štrnásť a pol roka, chcela nasledovať svoje sestry do karmelitánskeho
kláštora. O povolenie ţiadala aj pápeţa Leva XIII. Pred obliečkou mala kaţdá postulantka
uviesť, prečo vstúpila do kláštora. Terézia povedala: „Prišla som, aby som zachraňovala duše,
a najmä aby som sa modlila za kňazov.“ Večné sľuby zloţila ako Terézia od Dieťaťa Jeţiša a od
Svätej Tváre. Túţila ísť do misií do Vietnamu, no chatrné zdravie jej to nedovolilo.
Ako 22-ročná začala na rozkaz predstavenej matky Agnesy (jej vlastnej sestry
Paulíny) písať svoj ţivotopis, ktorý nazvala Dejiny duše. Je to kniha, ktorá ihneď dosiahla
veľký úspech; bola preloţená do mnohých jazykov a je rozšírená po celom svete. Tam
napísala pamätné slová: „Mojím povolaním je láska. Chcela by som Ježiša milovať tak
vrúcne, ako ho ešte nikto nemiloval. Najmenší úkon lásky osoží Cirkvi viac ako všetky
ostatné skutky dovedna.“ Svojej sestre napísala: „Ak sa chceš stať svätou, nemaj iný cieľ ako
robiť Ježišovi radosť v maličkostiach!“ Ona sama bola v tom vzorom. K svätosti išla „malou
cestou – cestou duchovného detstva“, jednoduchou cestou dôvery a úplnej odovzdanosti
v láske k Bohu: „Chcem, čo chce Ježiš, milujem, čo miluje on, hľadám, čo chce on.“ Chcela
ostať maličkou, aby ju Boh dvíhal k sebe. Dávala prednosť tomuto „výťahu“ Boţej lásky pred
namáhavým výstupom po schodoch askézy, na ktorú necítila v sebe dosť síl.
Pre chudobnú stravu si mnoho vytrpela. Mala veľké ţalúdočné bolesti. Trpela aj pre
krutú zimu, pretoţe v kláštore sa vôbec nekúrilo. Dostala tuberkulózu. Dňa 30. septembra
1897 ako 24-ročná Terézia zomiera, vyslovujúc jednoduché slová: „Môj Boţe, milujem ťa,“ s
pohľadom na kríţ, ktorý drţala vo svojich rukách. Posledné slová tejto svätice sú kľúčom
celého jej učenia a jej interpretácie evanjelia.
Ako predpovedala, spustila z neba „dáţď ruţí“. Nikdy neprestala pomáhať tým
najjednoduchším, najmenším, najbiednejším a trpiacim, ktorí ju vzývali. Darovala svetlo celej
Cirkvi svojím hlbokým duchovným učením. Láska, ktorá naplnila celý jej ţivot od detstva aţ
po smrť, má tvár, má meno – je to Jeţiš, o ktorom svätica neprestajne hovorila.
V roku 1923 ju pápeţ Pius XI. vyhlásil za blahoslavenú a o dva roky neskôr za svätú.
Spolu so svätým Františkom Xaverským bola vyhlásená za hlavnú patrónku misií a popri
Jane z Arku za druhú patrónku Francúzska. Dňa 19. októbra 1997 ju pápeţ Ján Pavol II.
vyhlásil za učiteľku Cirkvi a dal jej krásny prívlastok: „expertka vedy lásky“.
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ČISTOTA – NEBO NA ZEMI
Čistič
[Nr.10]
Rozkrojený citrón alebo
Preč s hrošou kožou...

Citrón rozkrojte na polovice
a postupne ním potierajte celú plochu
kuchynskej linky.
Nechajte chvíľu pôsobiť a umyte.
Linka bude nielen vydezinfikovaná,
ale bude doslova žiariť.
Citrón pomôže odstrániť aj veľmi
zažraté fľaky zo svetlých povrchov.
Ak máte biele kuchynské povrchy,
je citrón pre vás to pravé.

No nesmie takto preţiť celý ţivot. Ak chceme byť uţitoční, treba sa nechať
rozkrojiť, otvoriť, vyjsť zo seba. Zaţiť svoj exodus. Ak chce byť citrón uţitočný, musí
byť rozkrojený. Ak chce byť človek uţitočný, musí sa vyzliecť zo svojej hrošej koţe...

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

ČISTÝ ROK [Nr.10]

Citrón sa často spomína ako čistiaci prostriedok. Avšak je ním určite aţ vtedy,
keď ho rozkrojíme, keď ho zbavíme jeho koţe. Dovtedy nie je veľmi uţitočný.
Kým človek dozrieva, musí byť chránený, musí mať na sebe aj dosť hrubú koţu, ktorá
ho chráni...
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ČISTOTA – NEBO NA ZEMI
Na ceste k najvzdialenejším končinám
[Nr. 10]
Pozri, či nejdem bludnou cestou,
a veď ma po ceste k večnosti.
(Ž 139, 24)

Cesta večnosti je Boţou cestou.
Boh nám na tejto ceste dáva posilu.
Všimol si si, že rast vzťahu sa deje vďaka osobitným chvíľam? Vďaka momentom,
ktoré sú pre oboch významné? Mohli by sme povedať, že sú to Božie chvíle.
Ale sú ešte osobitnejšie chvíle Božieho pôsobenia, ktoré sú posvätné. Vtedy môže
človek spojiť to, čo prežíva s Ježišovým príbehom skrze sviatosti.

Čo si myslíš o vete:
„Veď my sa máme radi;
načo sú nám k tomu ešte nejaké formality?“

Pre ČISTÝ ROK pripravil: Peter Naňo SDB

ČISTÝ ROK [Nr.10]

Skús si napísať,
aké posvätné momenty by si chcel
so svojou milou/milým prežiť...
(spoločná modlitba, púť zaľúbených, zásnuby, svadba...)
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