ČISTOTA – DAR SRDCA
Boţe, aké vzácne sú pre mňa tvoje myšlienky
a ich počet aký je obrovský.
Keby som ich všetky chcel porátať, je ich viac ako zŕn piesku;
a keby som prišiel na koniec, ešte stále som pri tebe.
(Ž 139, 17-18)

Je veľmi dobré (nevyhnutné), aby kaţdá loď mala svojho kormidelníka. To je
ten, čo točí kormidlom, ten čo vie ovplyvniť smerovanie lode. O kom to píšem? No
predsa o Tebe. Áno, nepochybuj, neotáčaj sa. Si to ty. Stojíš pri kormidle svojho
ţivota. Niekto moţno povie: „Jasné, to poznám!“ Pre niekoho to môţe byť novinka.
Ako si na tom Ty? Zvieraš kŕčovite kormidlo, snaţíš sa zo všetkých síl. Čím väčšie vlny
a nepriaznivé počasie, tým silnejšie je tvoje zovretie. Vkladáš do toho celú svoju
bytosť, loďka Tvojho ţivota predsa musí ísť podľa teba, Ty stojíš pri kormidle.
Niekedy však taký kormidelník môţe byť na smiech. Snaţí sa, točí kormidlom,
vydáva pokyny, ale jeho loď ho neposlúcha. Prečo? Zabudol, ţe stojí na plachetnici. Ţe
skôr, ako začne točiť kormidlom, musí dvihnúť hlavu hore a pozorovať, ako fúka
vietor. Vietor? To váţne? Váţne! Duch Svätý vanie kam chce. Bez toho, aby si
pozoroval, pýtal sa, skúmal, čo Boh chce v tvojom ţivote, sa ďaleko s lodičkou svojho
ţivota nedostaneš. Ako to ale urobiť? Jednoduchá vec. Kormidelník si musí byť
vedomý, ţe síce stojí pri kormidle, ale ţe svet sa točí nie na základe jeho
pokynov. Musí uznať a rešpektovať svojho Tvorcu, ktorý ho ku kormidlu
povolal.
V Ţalme 139 nájdeme tieto slová: „Boţe, aké vzácne sú pre mňa tvoje
myšlienky a ich počet aký je obrovský. Keby som ich všetky chcel porátať, je ich viac
ako zŕn piesku; a keby som prišiel na koniec, ešte stále som pri tebe.“ (Ţ 139, 17-18)
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Ahoj,
nemôţem na Teba prestať myslieť. Uţ niekoľko dní sa moje myšlienky neustále točia
okolo Teba. Vnímam Ťa ako jedinečnú osobu, ktorá ma zaujala svojimi darmi
a talentami. Si úţasné stvorenie. Boh musí byť skvelý, ak tvorí také nádherné dielo...
O kom to píšem? No predsa o Tebe. Áno, nepochybuj, neotáčaj sa. Si to ty.
Jedinečná, neopakovateľná Boţia bytosť. Dielo, ktoré má nekonečnú hodnotu. Bol si
obdarený ţivotom, dostal si do vienka čas, ktorý máš naplniť čo najlepším spôsobom.
Práve na Teba sa sústredili všetky moje myšlienky. Stalo sa ti, ţe si bol v podobnej
situácii ako ja? Ţe Ťa niečo v tvojom ţivote úplne zaujalo, pohltilo, opantalo? Čo bolo
centrom tvojich myšlienok?
V našom ţivote je od dobrej myšlienky ešte veľmi ďaleko k skutku. Koľkokrát
som si niečo predsavzal, ale nedotiahol som to do konca. To sme my, ľudia. Snívame,
hútame ale nie vţdy nájdeme silu zrealizovať dobre mienenú vec. U Boha je to inak.
Jeho myšlienky pretavené do slova sa stávajú realitou. Boh povedal a stalo sa.
A videl ţe je to dobré. Dielo stvorenia, do ktorého sme boli vloţení, je toho dôkazom.
Boh, ktorý je dokonalý, nie je zameraný sám na seba. Jeho srdce plné
lásky tvorí, plní sa myšlienkami, ktoré vyslovuje a tie sa hneď stávajú
realitou. Svojou láskou nás obklopuje, našimi ţivotmi sme v ňom
ponorení. Obklopujú nás jeho zhmotnené myšlienky. Nie vţdy sme ich ale
schopní vidieť, rozpoznať, tešiť sa im. Prečo?
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Ako zachytím Boţie myšlienky? Obklopujú ma ozaj z kaţdej strany?
Je ich tak veľa? Veď zrnko piesku je maličké, ľahučké a na pláţi sú predsa tony
piesku. A koľko pláţi je na svete... Ty kokso, veď aj morské dno je plné piesku! Ako to,
ţe občas bývaš taký zaslepený? Vnímaš len seba, svoje myšlienky...
Boţie myšlienky zachytíš vo svojom srdci. Len ten, kto s úprimným
a čistým srdcom hľadá a prosí, nájde a bude vypočutý. Počul si uţ
o Augustínovi? Neţil vţdy svätým ţivotom. Najskôr nebral ohľad na vietor. Pre svoju
pýchu ho ani nehľadal. Boţie myšlienky ho vţdy obklopovali a on si pred nimi
zatváral oči. Aţ keď si Boţie slovo pripustil bliţšie k telu, aţ keď mu otvoril srdce vo
svojej pokore, Boh mu ho očistil. Následne stojí pri svojom kormidle rozváţne
a múdro.
Čistota srdca je pre kormidelníka rozhodujúca. Nemyslí viac len na
seba, vníma druhé osoby, vníma ich potreby a jeho srdce, ktoré sa naladilo na Boţiu
frekvenciu, sa stáva citlivé na núdzu druhých. Objavíš v sebe ohromnosť Boţej
lásky. Naplní Ti srdce a Ty z jeho plnosti nielen hovoríš, ale ja konáš. Z plnosti srdca
potom bez problémov hovoria nielen ústa, ale aj Tvoje ruky. Dokáţeš konať veľké
veci, skutky, kde jasne cítiš, ţe Ťa pri nich vedie Boh. Uţ to nie sú len Tvoje
myšlienky, uţ to nie je len Tvoje snívanie. Si predsa úţasné Boţie stvorenie, môţeš byť
preto plodný a konať Boţie skutky. Čistota je tým obrovským darom srdca,
ktorý ti toto všetko prinesie.
Kaţdý sme vo svojej jedinečnosti rozdielny a rôzne sú aj naše cesty k Bohu a pri
hľadaní jeho myšlienok. Niekto uţ v puberte urobí kroky, ktoré iným trvajú celý ţivot.
Svätý Dominik Sávio so svojím krédom: „Radšej zomrieť, ako zhrešiť“ bol - čo sa týka
dĺţky ţivota - puberťák. Moţno presne v Tvojom veku, ale jeho duchovný rozmer bol,
práve pre čistotu jeho srdca, ohodnotený maximálnou známkou. Moţno bol bláznom
v očiach tohto sveta, ale jeho srdce vţdy ladilo s Bohom. Nezvieral kormidlo svojho
ţivota s prílišným strachom vo chvíľach búrok. Bol iniciátorom skupiny chlapcov,
ktorí počas cholery v meste pomáhali chorým. Všetkým garantoval, ţe ak si zachovajú
čisté srdce, Panna Mária ich ochráni. Kde bral tú istotu? Aj keď všade naokolo bola
búrka, jeho čisté srdce spočívalo v Boţom pokoji. Ako je to moţné? Alebo sa skús
spýtať Laury Vicuni. Kto to je? Mladá baba, ktorá bola ochotná obetovať svoj ţivot pri
obrane čistoty. Kde inde by na to vzala silu, ak nie vo svojom srdci, ktoré zachytávalo
veľmi dobre Boţie myšlienky, ktoré ju obklopovali aj v čase veľkej skúšky.

Dúfam, ţe som pri písaní tohto listu aspoň z časti načerpal z piesku Boţích
myšlienok, ţe som kormidlo nedrţal príliš silne zovreté a nechal som Boţiemu vetru
dosť priestoru na to, aby aj Teba oslovil svojimi myšlienkami. Ďakujem za moţnosť
znovu si uvedomiť hodnotu čistoty srdca a naladiť to svoje na Boţiu frekvenciu.
Tvoj brat
Milan Janák SDB
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Nemôţem na Teba prestať myslieť. Uţ niekoľko dní sa moje myšlienky neustále
točia okolo Teba. Vnímam Ťa ako jedinečnú osobu, ktorá ma zaujala svojimi darmi
a talentami. Si úţasné stvorenie. Boh musí byť skvelý, ak tvorí také nádherné dielo...
O kom to píšem? No predsa o Tebe...
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Modlitby
(Modlitby môţete pouţiť na začiatok a koniec vyučovacej hodiny
alebo stretka.)

Modlitba svätého Františka z Asissi
Pane Jeţišu, urob ma tvorcom pokoja,
aby som vnášal lásku, kde panuje nenávisť,
odpustenie, kde sa mnoţia uráţky,
jednotu, kde vládne nesvornosť.
Daj, aby som prinášal pravdu tým, čo blúdia,
vieru tým, čo pochybujú,
nádej tým, čo si zúfajú,
svetlo tým, čo tápu vo tmách,
radosť tým, čo smútia.
Daj, aby som sa snaţil
skôr potešovať iných, neţ aby mňa potešovali,
skôr chápať iných, neţ aby mňa chápali,
skôr milovať iných, neţ aby mňa milovali.
Pretoţe len keď dávame - nadobúdame,
len keď zabúdame na seba, nachádzame seba samých,
len keď odpúšťame, dostáva sa nám odpustenia,
len keď odumierame sebe, povstávame k večnému ţivotu. Amen.

Pane 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 sa dnes pozeral(a) na svet Tvojimi láskyplnými očami.
Daj mi pochopiť, ţe sláva Cirkvi vyviera z Tvojho kríţa ako zo svojho prameňa.
Daj, aby som prijímal(a) 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 bol(a) plný(á) 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 ukazoval(a) druhým. Amen.
Blahoslavená Mária od ukriţovaného Jeţiša
Podľa YOUCAT: Modlitby pre mladých
(str. 62 )
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V mlčaní brieždiaceho sa rána
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„To, čím si, je Boţí dar tebe. To, čím sa staneš, je tvoj dar Bohu.“
(Hans Urs von Balthasar)
„Kaţdý dar, i ten najmenší, je v skutočnosti veľký, ak bol daný
s láskou.“ (Pindaros)
„Existujú ľudia, ktorí sú jednoducho darom pre kaţdého, s kým sa stretnú.“
(Clara Kramerová)
„Úţasný dar nemusí byť zabalený tak, ako očakávate.“ (Jonathan Lockwood Huie)
„Priateľ je dar, ktorý dávaš sebe samému.“ (Robert Louis Stevenson)
„Môj otec mi dal ten najúţasnejší dar, aký môţe niekto dať druhému človeku – veril vo
mňa.“ (Jim Valvano)
„Byť obdarovaný neznamená, ţe vám bolo niečo dané. Znamená to, ţe máte čo
darovať.“ (anonym)
„Nikdy som si na Vianoce neprial hmotnú vec. Vţdy si však prajem, aby som si
všetkých ľudí, ktorých mi Boh zveril, našiel tam hore. Všetkých. Aj tých, čo na
mňa špinia. To by bol pre mňa najkrajší darček.” (o. Maroš Kuffa)
„Láska je a vţdy bude ten najúţasnejší dar.“ (M.G. Wells)
„Človek neţije ani tak z lásky, ktorú prijíma, ako oveľa viac z tej, ktorú daruje.“
(Matka Tereza)
„Človeka nerobí šťastným majetok, ale schopnosť obdarovávať.“
(Klement Alexandrijský)
„Moja identita a môj pocit bezpečia nespočíva v mojom duchovnom napredovaní.
Moja identita a pocit bezpečia spočívajú v Boţom prijatí, ktoré mi bolo dané ako dar
v Kristovi.“ (J.D. Greear)
„Darovať, to je akoby si preklenul most cez priepasť samoty.“
(Antoine de Saint-Exupéry)
„Keď ti niekto porozpráva kúsok zo svojho ţivota, nespláca ti dlh, ale dáva ti dar.“
(Patrick Rothfuss)
„ „Čo je pre človeka väčšie šťastie neţ šťastie obdarovať niekoho?“ (Robert Walser)
„Dar zahŕňa obetu. Ak darúvaš niečo, čo uţ pre teba viac nemá hodnotu, alebo to
nechceš, nemôţe to byť darom. Je to jednoducho len bezcenná vec.“
(Wayne Gerard Trotman)
„Len tie poklady, ktoré si daroval, budeš mať stále.“ (Marcus Valerius Martialis)
„Dary na nezaplatenie:
dar lásky,
dar rodičov,
dar manţela/manţelky,
dar detí,
dar modlitby,
dar rodiny,
dar príbuzných,
dar priateľov,
dar kníh.“
(Lailah Gifty Akita)
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Výroky známych osobností o daroch
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Biblické citáty súvisiace s darmi
(Citáty môţete pouţiť ako základný text ku katechéze alebo ako
doplňujúci materiál ku aktivitám – na aktivitu obDARovaní
a Adventný kalenDAR.)
Jeho kraj nech poţehnáva Pán darmi nebies zhora a mora, čo v hlbinách leţí, darmi,
čo slnko vyvádza, darmi, čo mesiace dajú,... darmi starodávnych vrchov, darmi
odvekých pahorkov, darmi zeme a toho, čo ju plní. Poţehnanie toho, ktorý sa zjavil v
kríku, nech príde na Jozefovu hlavu, na temä toho, čo je knieţaťom medzi bratmi!
(Dt 33, 13b-16)
A Pán im daroval pokoj dookola; všetko tak, ako prisahal ich otcom. Nik zo všetkých
ich nepriateľov im neodolal; všetkých ich nepriateľov dal Pán do ich ruky.
(Joz 21, 42)
Veď ktoţe som ja a čoţe je môj ľud, ţe sme boli schopní takto ti dať dary? Veď od
teba je všetko a čo sme ti dali, máme z tvojej ruky. (1Krn 29, 14)
Ten, kto koná skutky milosrdenstva, prináša Najvyššiemu dar, ktorý sa mu ľúbi.
(Tob 4, 11)
Prosil si od teba ţivot a ty si mu ho daroval, ţivot dlhý, navţdy, naveky. (Ţ 21, 5)
Nech sa tešia a radujú tí, čo aj mne ţičia spravodlivosť, a nech stále hovoria: „Nech je
zvelebený Pán, čo svojho sluhu obdarúva pokojom.“ (Ţ 35, 27)
Obety a dary si nepraješ, leţ uši si mi otvoril. Neţiadaš ţertvu ani obetu zmierenia,
preto som povedal: „Hľa prichádzam. Vo zvitku knihy je napísané o mne, ţe mám
plniť tvoju vôľu. A to chcem, Boţe môj, hlboko v srdci mám tvoj zákon.“ (Ţ 40, 7-9)
Aj to, ţe všetci ľudia môţu jesť a piť a dopriať si blaţenosti za všetku svoju námahu,
je dar od Boha. (Kaz 3, 13)
Srdce biedneho nesuţuj a neodkladaj s darom núdznemu! (Sir 4, 3)
Pane, daruješ nám pokoj, veď aj všetky naše diela si ty urobil! (Iz 26, 12)

Keď teda prinášaš dar na oltár a tam si spomenieš, ţe tvoj brat má niečo proti tebe,
nechaj svoj dar tam pred oltárom a choď sa najprv zmieriť so svojím bratom; aţ
potom príď a obetuj svoj dar. (Mt 5, 23-24)
Proste a dostanete! Hľadajte a nájdete! Klopte a otvoria vám! Lebo kaţdý, kto prosí,
dostane, a kto hľadá, nájde, a kto klope, tomu otvoria. Alebo je medzi vami človek, čo
by podal synovi kameň, keď ho prosí o chlieb? Alebo keby pýtal rybu, čo by mu dal
hada? Keď teda vy, hoci ste zlí, viete dávať dobré dary svojim deťom; o čo skôr dá
váš Otec, ktorý je na nebesiach, dobré veci tým, čo ho prosia. (Mt 7, 7-11)
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„Prídu a zaplesajú na výšine Siona, budú sa hrnúť k darom Pánovým, k obiliu, muštu a
oleju, k mláďatám oviec a statku. Ich duša bude ako zavodnená záhrada, nebudú viac
mrieť túţbou. Opojím dušu kňazov hojnosťou a môj ľud sa nasýti mojimi darmi“ hovorí Pán. (Jer 31, 12-14)
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Keď sa rozhliadol, videl boháčov ako hádţu svoje dary do chrámovej pokladnice.
Videl aj akúsi chudobnú vdovu, ako ta vhodila dve drobné mince, a povedal: „Veru,
hovorím vám: Táto chudobná vdova vhodila viac ako všetci ostatní. Lebo títo všetci
dávali dary zo svojho nadbytku ale ona pri svojej chudobe dala všetko, čo
mala, cele svoje ţivobytie.“ (Lk 21, 1-4)
Peter im povedal: „Robte pokánie a nech sa dá kaţdý z vás pokrstiť v mene Jeţiša
Krista na odpustenie svojich hriechov a dostanete dar Svätého Ducha.“ (Sk 2, 38)
Vo všetkom som vám ukázal, ţe treba takto pracovať a ujímať sa slabých a pamätať na
slová Pána Jeţiša; lebo on povedal: „Blaţenejšie je dávať, ako prijímať.“
(Sk 20, 35)
Mzdou hriechu je smrť, ale Boţí dar je večný ţivot v Kristovi Jeţišovi, našom
Pánovi. (Rim 6, 23)
Keď on vlastného Syna neušetril, ale vydal ho za nás všetkých, akoţe by nám s ním
nedaroval všetko!? (Rim 8, 32)
Chcel by som, aby boli všetci ľudia tak, ako som ja; lenţe kaţdý má svoj
vlastný dar od Boha: jeden tak; druhý inak. (1Kor 7, 7)
Dary milosti sú rozličné, ale Duch je ten istý. Aj sluţby sú rozličné, ale Pán je ten
istý. A rozličné sú aj účinky, ale Boh, ktorý pôsobí všetko vo všetkých, je ten istý.
Kaţdý však dostáva prejavy Ducha na všeobecný úţitok. Jeden dostáva skrze Ducha
slovo múdrosti, iný podľa toho istého Ducha slovo poznania, iný vieru v tom istom
Duchu a iný v tom istom Duchu dar uzdravovať, iný schopnosť robiť zázraky, iný
prorokovať, iný rozlišovať duchov, iný dar rozličných jazykov a iný vysvetľovať jazyky.
Ale toto všetko pôsobí jeden a ten istý Duch, ktorý rozdeľuje kaţdému, ako chce. Lebo
ako je jedno telo a má mnoho údov, ale všetky údy tela sú jedno telo, hoci ich je
mnoho, tak aj Kristus. Veď my všetci, či Ţidia alebo Gréci, či otroci alebo slobodní,
boli sme v jednom Duchu pokrstení v jedno telo. A všetci sme boli napojení jedným
Duchom. (1Kor 12, 4-13)
Veselého darcu Boh miluje. (2Kor 9, 7b)
Lebo spasení ste milosťou skrze vieru; a to nie je z vás, je to Boţí dar. (Ef 2, 8)
Podľa toho, kto aký dar dostal, slúţte si navzájom ako dobrí správcovia
mnohotvárnej Boţej milosti. (1Pt 4, 10)
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Pozrite, akú veľkú lásku nám daroval Otec: voláme sa Boţími deťmi a nimi aj sme.
Preto nás svet nepozná, ţe nepoznal jeho. (1Jn 3, 1)
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Aktivita 1: Adventný kalenDAR
Cieľ: Aktivita zameraná na rozvoj štedrosti a tvorivosti - vzájomne sa
obdarovať niečím hodnotným a zároveň vytvoriť pomôcku pre
kaţdodennú modlitbu a rozjímanie na advent
Predpokladaná dĺţka trvania: cca. 20 min.
Pomôcky:
biblické citáty uvedené v časti Myšlienky tejto katechézy vytlačené toľkokrát, koľko
bude členov skupinky,
materiál na výrobu krabičiek (napr. prázdne škatuľky od liekov či tvrdé výkresy,
farebné papiere, noţnice, lepidlo, stuţky alebo špagáty na previazanie, noţnice...
Návod
na
rýchlu
výrobu
jednoduchej
krabičky
nájdete
aj
tu:
https://www.youtube.com/watch?v=P3YVYLixFUA
poskladané lístočky s menami všetkých zúčastnených
Poznámky pre učiteľa / animátora:
1) Úlohou kaţdého člena skupinky je vytvoriť dar pre niekoho iného. Kaţdý vyrobí
originálnu krabičku z prinesených materiálov, alebo si ju poskladá z papiera podľa
návodu... spoločné vyrábanie alebo skladanie krabičiek môţe byť výborným
prostriedkom na pestovanie tvorivosti a trpezlivosti
2) Kaţdý člen vloţí do svojej krabičky citáty z Písma (je ich 24) ktoré predtým
jednotlivo postrihal a poskladal na menší formát.
3) Nakoniec krabičku previaţe mašličkou zo stuţky, aby vyzerala ako darček.
4) Animátor pripraví lístočky s menami a kaţdý si vytiahne jeden, s menom človeka,
ktorého darčekom obdaruje.
5) Krabička slúži ako adventný kalendár: účastník si z nej kaţdé ráno od
začiatku mesiaca december aţ po Štedrý deň vyberie jeden citát, ktorý sa bude
snaţiť v daný deň ţiť, prípadne túto myšlienku zahrnúť do svojej osobnej modlitby.
Týmto spôsobom sa môţe pripraviť na Vianoce – čas, kedy si pripomíname ten
najväčší Dar, aký dal nebeský Otec svetu.

ČISTÝ ROK [Nr.3]

6) Pochopiteľne, adventný kalendár si môţete zhotoviť aj v inej podobe, môţete vyuţiť
aj obal z klasického „čokoládového“ kalendára, kde miesto čokoládiek budú mladí
odkrývať citáty... Kalendár sa dá aj ušiť alebo hotový uţ niekde kúpiť a „naplniť“
biblickými citátmi... Ako obyčajne, fantázii sa medze nekladú
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Aktivita 2: S JEŢIŠOM NA PLÁŢI
Cieľ: Aktivita zameraná na počúvanie Boţieho hlasu.
Predpokladaná dĺţka trvania: úvod – 15 min. + nahrávka – 10 min. +
diskusia – 20 min.
Pomôcky: akýkoľvek mp3 prehrávač/počítač s reproduktormi, nahrávka (príp. vytlačený
text zamyslenia), perá a papiere – nepovinné
Poznámky pre učiteľa / animátora: Pri tejto aktivite je veľmi dôleţité vytvoriť
atmosféru prijatia a pocit domova a bezpečia. Na úvod v modlitbe pozvite Jeţiša medzi seba
a proste ho, aby vám daroval svetlo svojej pravdy. Táto aktivita je vhodná aj ako súčasť
adorácie. Priamo nadväzuje na List Milana Janáka SDB, ktorý je základnou časťou tejto
katechézy. Hrubo písaný text čítaj nahlas.
Úvod: Otec Milan vo svojom liste cituje slová Ţalmu 139: „Boţe, aké vzácne sú pre
mňa tvoje myšlienky a ich počet aký je obrovský. Keby som ich všetky chcel porátať, je ich
viac ako zŕn piesku; a keby som prišiel na koniec, ešte stále som pri tebe.“
A ďalej píše: Ako zachytím Boţie myšlienky? Obklopujú ma ozaj z kaţdej strany?
Je ich tak veľa? Veď zrnko piesku je maličké, ľahučké a na pláţi sú predsa tony
piesku... koľko pláţí je na svete. Ty kokso, veď morské dno je plné piesku! Ako
to, ţe občas bývaš taký zaslepený? Vnímaš len seba, svoje myšlienky... Boţie
myšlienky zachytíš vo svojom srdci. Veríš, ţe môţeš vo svojom srdci zachytiť
Boţie myšlienky? (nechaj priestor na odpovede)
Chcem ti pripomenúť prísľuby, ktoré dal Jeţiš v evanjeliách:
1) „Blahoslavení čistého srdca, lebo oni uvidia Boha.“ (Mt 5,8).
2) „Lebo kde sú dvaja alebo traja zhromaţdení v mojom mene, tam som ja medzi nimi.“
(Mt 18, 20)
3) „Moje ovce počúvajú môj hlas, ja ich poznám a ony idú za mnou.“ (Jn 10,27).
Čo z týchto citátov vyplýva? Ţe ak máme čisté srdce a patríme Jeţišovi, môţeme
v srdci „počuť“ Boţie myšlienky. Ako sa to dá?

2) Potom si môţeš zapísať, čo ti napadlo, a neskôr sa o tom porozprávať
s ostatnými v skupinke alebo so skúseným kresťanom, ktorý ti potvrdí, či
tieto myšlienky môţu pochádzať od Boha. Zdieľanie je veľmi dôleţitá
súčasť rozlišovania. A podľa druhého Jeţišovho prísľubu máme veriť, ţe
On, prítomný medzi nami, nám dá aj potrebné svetlo na rozlíšenie.

ČISTÝ ROK [Nr.3]

1) V prvom rade sa potrebujeme utíšiť, zbaviť sa vonkajšieho aj vnútorného
hluku a chaosu. Niekedy nám k tomu môţe pomôcť návšteva prírody,
vnímanie krásy či počúvanie kresťanskej hudby. Môţeme si predstaviť
seba v niektorej z evanjeliových scén a potom sa Jeţiša niečo opýtať.
Modli sa, aby to, čo prijmeš, neboli tvoje vlastné predstavy, ale Boţie
myšlienky o tebe. Na začiatku je najlepšie klásť jednoduché otázky typu:
Jeţiš, miluješ ma? Čo si o mne myslíš? Ako ma vidíš?
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3) A ako rozlíšiš, či to, čo ti napadlo, je od Boha? Boţie myšlienky, na rozdiel
od našich, nie sú výsledkom reťazového uvaţovania, ale vynoria sa v našej
mysli ako bublinky v pohári s minerálkou – prichádzajú spontánne. Boh
o tebe zmýšľa veľmi pozitívne a všetko, čo ti povie, ťa povzbudí a prinesie
ţivot. Niekedy Ťa síce jeho slová či vnuknutia môţu znepokojiť, zvlášť keď
prehovára do oblastí, o ktorých nie je pre Teba ľahké počúvať. Vţdy však
hovorí s láskou a jeho slová ťa ţenú vpred. Ak ti napadli výčitky, ktoré ťa
ničia alebo deštruktívne negatívne myšlienky, ver, ţe tie nepochádzajú z
Boţieho srdca.
4) Vzťah s Bohom je úţasné dobrodruţstvo. Je ako plavba po mori – presne
ako to opísal otec Milan. Ver, ţe ako Boh dokázal utíšiť rozbúrené more,
tak môţe hovoriť do tvojho srdca. Je tu a chce sa ti dať poznať.
Teraz účastníkom (skupinke) vysvetli, čo budete robiť. Tie isté pokyny platia aj pre prípad,
ţe sa text rozhodneš čítať. Odporúčame ti pouţiť ako „podmaz“ nerušivú kresťanskú
inštrumentálnu hudbu.
5) Počas nasledujúcich 10 minút si vyskúšame počúvať Boţí hlas. Pustím
vám nahrávku (prečítam vám príbeh), v ktorej (v ktorom) sa bude
opisovať istá scéna z evanjelia. Pohodlne sa usaď, zatvor oči a skús si
predstavovať všetko, čo budeš počuť. V nahrávke zaznejú dve otázky,
ktoré môţeš Jeţišovi poloţiť, a potom srdcom počúvaj, čo ti odpovie. Na
záver mu budeš môcť poloţiť vlastnú otázku.
Záver:
Po skončení aktivity sa podeľte, ako ste ju preţili. Môţeš vyuţiť tieto otázky:
Ako si sa pri tejto aktivite cítil?
Ako sa ti darilo predstavovať si opisované scény?
Ako vyzeralo miesto, ľudia, ty sám, Jeţiš... v tvojich predstavách?
Čo ti Jeţiš povedal?

Poznámka pre učiteľa / animátora:
Na nasledujúcej strane ponúkame prepísaný text k tejto aktivite, pre prípad, ţe zvolíte
radšej čítanie ako počúvanie nahrávky.

ČISTÝ ROK [Nr.3]

Nenúť nikoho, aby hovoril, ak nebude chcieť. Je fajn na úvod vyvolať najsmelšieho
účastníka, alebo môţeš začať sám, aby si ostatných posmelil. Upokoj tých, ktorí nič
„nepočuli“. Niekedy nás ovplyvnia rôzne faktory, ktoré nám bránia sústrediť sa na
modlitbu, preto ich povzbuď, ţe nabudúce to môţe byť lepšie. Povzbuď účastníkov, aby si
zapísali, čo vnímali. Tak si to budú môcť kedykoľvek pripomenúť a nájsť útechu, keď im
bude ťaţko.
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S Jeţišom na pláţi
Je nádherný slnečný deň, piesok na brehu Genezaretského mora je jemný a teplý.
Sedíš na brehu spolu s ostatnými a pozorne počúvaš, ako Jeţiš káţe z loďky davu ľudí. Kde v
tom dave by si sa cítil najpríjemnejšie: celkom vzadu, kde ťa nikto nevidí? Moţno kdesi na
okraji alebo uprostred davu? A moţno sedíš úplne vpredu. Nech sa uţ nachádzaš kdekoľvek,
si nadšený tým, čo Jeţiš hovorí a kaţdá jeho veta sa ťa dotýka. Ţeláš si osobne sa s ním
stretnúť a porozprávať. Keď Jeţiš reč dokončí, ľudia sa začnú pomaly rozchádzať a Jeţiš
vystúpi z loďky na breh. Sleduješ ho a vtom si všimneš, ţe sa díva priamo na teba. Kráča po
pláţi pomedzi ľudí smerom k tebe a usmieva sa. Zastane priamo pred tebou a ty počuješ, ako
povie tvoje meno. Prekvapene sa naňho pozrieš a pomyslíš si: Ako to, ţe si všimol práve mňa?
A odkiaľ pozná moje meno? Pozve ťa na prechádzku.
[10 sekúnd pauza]
Podá ti dlaň, pomôţe ti vstať a začnete kráčať. Dav nechávate za sebou a ty
neprestávaš ţasnúť nad tým, ţe si vybral práve teba. „Čo je na mne také zaujímavé, ţe chce
tráviť čas práve so mnou?“ pomyslíš si. „V tom dave bolo predsa toľko iných zaujímavejších,
inteligentnejších, lepších ľudí ako ja.“
Slnkom prehriata voda vám pohládza bosé chodidlá, ktoré v piesku zanechávajú
hlboké stopy. „Kto bude prvý pri tej skale?“ opýta sa ťa Jeţiš s úsmevom a ukáţe na skupinu
skál asi päťsto metrov pred vami. Rozbehnete sa po pláţi smerom ku skalám. Keď k nim
dorazíte, vyleziete na najvyššiu z nich, z ktorej je nádherný výhľad. Sadnete si a obaja sa
zahľadíte na more. Jeţiš sa ťa opýta: „Povedz mi, vidíš na druhý breh? Kde asi končí more?“
Zacloníš si oči a ostríš do diaľky. „Netuším. Nevidím na druhý breh.“
„Presne taká je moja láska k tebe – ako more: nekonečná, bezbrehá, hlboká, čistá, priezračná,
uzdravujúca, plná ţivota a osvieţujúca. Nikdy nepochybuj o mojej láske k tebe. Ja ťa nikdy
neprestanem milovať. Ani na okamih.“
Jeţiš ťa objíme okolo pliec. Ešte pri nikom si sa necítil tak bezpečne a príjemne. Vieš,
ţe pred Jeţišom sa nemusíš na nič hrať, nemusíš naňho robiť dojem, pretoţe všetko o tebe vie
a dokonale ťa miluje. Vie o kaţdej jazve, ktorú si utŕţil v detstve, vie presne koľko máš pieh a
materských znamienok. Vie, o čom premýšľaš.
„Jeţiš, povedz mi, ako ma vidíš? Čo si o mne myslíš?“
Počúvaj, čo ti Jeţiš hovorí.
[2 minúty pauza]

Slnko začína pomaly zapadať a jeho lúče sa odráţajú od
hojdajúcich sa vĺn.
„Jeţiš, môţem sa ťa ešte niečo opýtať?“ pýtaš sa Jeţiša.
„Samozrejme. Rád ti odpoviem na kaţdú otázku.“
Teraz poloţ Jeţišovi otázku, na ktorú sa chceš dozvedieť
odpoveď a počúvaj, čo ti odpovie.
[2 minúty pauza]

ČISTÝ ROK [Nr.3]

Potom naberieš odvahu, aby si sa ho opýtal, prečo si z davu
vybral práve teba.
“Jeţiš, čo si o mne myslíš?”
[2 minúty pauza]
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Aktivita 3: Nenápadný DARček

Cieľ: Aktivita je zameraná na rozvoj tvorivosti a citlivosti na Boţie dotyky.
Predpokladaná dĺţka trvania: cca. 30 min.
Pomôcky: Krabica zabalená ako darčekový balíček, v ktorej sú drobné
predmety zasypané pieskom. Ako predmety odporúčame napr. klince,
drobné mince, gombíky, spinky, malé figúrky zo spoločenskej hry, menšie štipce, zápalky,
malé kľúčiky... Počet predmetov ukrytých v piesku by mal byť rovnaký ako počet účastníkov
aktivity, aby sa kaţdému členovi ušiel jeden predmet. Z kaţdého predmetu by mali byť
v krabici aspoň dva (ideálne tri) rovnaké.
Príklad: Mám v skupinke 15 účastníkov: vyberiem si 5 rôznych predmetov, z kaţdého dám
do krabice po 3 kusy a zasypem pieskom (3 zápalky, 3 gombíky, 3 spinky, 3 klince a 3 mince).
Poznámky pre animátora: Aktivita priamo nadväzuje na List Milana Janáka SDB,
ktorý je základnou časťou tejto katechézy. Hrubo písaný text čítaj nahlas.

Poznámky pre animátora: Predmety sú zvolené tak, aby spĺňali kritérium: je malý
a nenápadný, ale nesmierne dôleţitý, teda má svoju hodnotu a je darom pre okolie…
- minca je platidlo, má svoju hodnotu, aj keď ju povaţujeme za kúsok plechu,
- zápalka je krehká, ale ukrýva v sebe oheň,
- spinka je pokrútená, ale vďaka tomu dokáţe spájať,
- klinec je ostrý, veľa si toho „vytrpí“, ale dokáţe preniknúť cez tvrdé materiály a veľa
udrţať,
- figúrka môţe pripomínať neslobodu, ale aj schopnosť obetovať sa,
- štipec ja navonok uzavretý, ale dokáţe udrţať bielizeň aj vo vetre,
- kľúč otvára dvere a keď sa stratí, dvere ostávajú zatvorené,
- gombík je pevne priviazaný a má veľkú zodpovednosť – stráţiť tajomstvo...
Ale fantázii a Boţiemu Duchu sa medze nekladú...

ČISTÝ ROK [Nr.3]

1) Prines na stretko alebo hodinu náboţenstva pekne zabalený balíček (krabicu s vyššie
popísaným obsahom) a vysvetli priebeh aktivity: Tento spoločný balíček
obsahuje malý darček pre kaţdého z vás. Je ukrytý medzi zrnkami piesku,
aby nám pripomenul, ţe Boh sa k nám môţe prihovárať aj cez mnoţstvo
nepatrných maličkostí, okolo ktorých denne chodíme. Presne ako to
popisuje ţalmista v Ţalme 139: „Boţe, aké vzácne sú pre mňa tvoje myšlienky a
ich počet aký je obrovský. Keby som ich všetky chcel porátať, je ich viac ako zŕn
piesku; a keby som prišiel na koniec, ešte stále som pri tebe.“ Kaţdý si v piesku
nájde svoj malý darček a ukryje ho pred očami iných v dlani.
2) Vyzvi účastníkov, aby si našli pohodlné miesto a nechaj ich pár minút samých s ich
darčekom. Vyzvi ich, aby si darček čo najpodrobnejšie preskúmali. Postupne začni
klásť otázky, na ktoré nech si ale odpovedajú v duchu: Na čo sa tento darček
beţne pouţíva? V akom prostredí sa vyskytuje? Čo všetko má na
„zodpovednosti“? Čo myslíš, čo máš spoločné s týmto darčekom? Čo by ti
chcel Boh cez tento darček odkázať? V čom sa môţeš zlepšiť?
3) Potom účastníkov vyzvi, aby vytvorili menšie skupinky, v ktorých sa strenú majitelia
rovnakých darčekov - teda stretnú sa spolu tí, čo majú napr. gombík, v druhej
skupinke budú majitelia zápalky a pod. Vyzvi ich k spoločnému zdieľaniu:
Obdarujte sa vzájomne tým, čo ste pri skúmaní vášho darčeka objavili.
4) Po nejakom čase ich vyzvi, aby si zvolili „hovorcu“, ktorý stručne zhrnie dojmy
všetkých členov skupinky.
5) Vytvorte spoločný kruh, aby ste si videli do tváre a vyzvi „hovorcov“, aby sa
s ostatnými podelili o dary v srdci, ktoré objavili vďaka nenápadnému darčeku.
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Aktivita 4: obDARovaní
Cieľ: Aktivita je zameraná na motiváciu k praktickej finančnej pomoci
ľuďom v núdzi.
Predpokladaná dĺţka trvania: cca. 20-30 min.
Poznámky pre učiteľa / animátora: Táto aktivita je spracovaná ako
diskusia. Po kaţdej otázke nechaj vţdy dostatočný čas na odpovede. Povzbuď aj tých
menej aktívnych alebo tichších, aby aj oni darovali spoločenstvu ich vnemy srdca...

Čo teda môţeme urobiť?
Skúste sa dohodnúť na praktickom spôsobe, ako niekomu pomôţete. Ponúkame ti niekoľko
nápadov, ako tvoja skupinka môţe urobiť niečo dobré pre ľudí v núdzi:
1) Ako skupinka si na rok adoptujte dieťa v niektorej rozvojovej krajine (príspevok na
mesiac je cca 20 EUR). Viac info napr. na www.charita.sk
2) Zapojte sa do projektu YES, WE CAN, ktorým môţete podporiť domy pre chudobné
deti v Kazachstane. Bliţšie info na www.yeswecan.sk.
3) Zapojte sa do ľubovoľnej zbierky organizovanej dôveryhodnou organizáciou.
4) Ak viete o rodine vo vašom okolí, ktorá je v núdzi, poskladajte sa na väčší nákup
základných potravín a odneste im ho (alebo pouţite nejakého sprostredkovateľa).
5) Vyrobte si pokladničku, do ktorej budete počas určeného obdobia (napr. mesiac)
prispievať, a potom venujete celú sumu na misie alebo na nejaký charitatívny účel.
Modlitba na záver: Ďakujte Pánu Bohu za všetko, čo vám dáva, za jeho štedrosť a
starostlivosť. Modlite sa za seba, aby ste mali ochotné srdce deliť sa s inými. Na modlitbu
môţete pouţiť aj modlitby alebo biblické citáty, uvedené v časti Myšlienky tejto katechézy.
Pre ČISTÝ ROK pripravili: Zuzka Venglíková, Petra Heretová a Pavol Danko

ČISTÝ ROK [Nr.3]

1) Čo vám napadne, keď sa povie slovo DAR? Keď sa povie slovo DAR, mnohým
nám zablikajú očká od radosti. Radi dostávame darčeky, väčšina z nás miluje
prekvapenia…
2) Radšej darčeky dávate alebo dostávate? Prečo?
3) Poznáte nejaký verš z Písma, ktorý hovorí o daroch a dávaní? (tu môţete
pouţiť vybrané biblické citáty uvedené v časti Myšlienky tejto katechézy)
Napr. „Blaţenejšie je dávať ako prijímať.“ (Sk 20,35)
4) Pán Jeţiš hovorí, ţe je lepšie dávať, ako prijímať. Prečo je však pre nás
ľudí niekedy ťaţké podeliť sa s tým, čo máme a rozdávať iným?
Bojíme sa, ţe budeme mať nedostatok? Neuvedomujeme si potreby iných?
Myslíme si, ţe nemáme čo ponúknuť? Myslíme si, ţe malé dary nemajú
zmysel? Chceme, aby boli najprv naplnené všetky naše potreby?
5) Jedným z dôvodov, prečo niekedy nedávame je, ţe si myslíme, ţe nemáme
čo ponúknuť. Pravda je však taká, ţe sme obDARovanejší ako väčšina našich
rovesníkov na celom svete…
Koľkí z vás dostávajú vreckové? Koľkí z vás majú brigádu? Koľkí z vás
minú viac ako 5 EUR týţdenne alebo viac ako 20 EUR mesačne?
Prečo sa to pýtam? Vedeli ste, ţe v mnohých rozvojových krajinách stačí 5 EUR na to,
aby jedno dieťa malo zabezpečenú stravu na celý týţdeň a 20 EUR mu zabezpečí
stravu i školné na celý mesiac?
6) Dary, ktoré máme, môţeme pouţiť na pomoc tým, ktorí sú v núdzi. Aj ty, aj
ja sme obDARovaní natoľko, ţe môţeme rozdávať. Nezabudni, ţe nejde o výšku sumy,
ale o postoj srdca. Bohu sa páči darca, ktorý dáva s úsmevom na tvári, nie z donútenia
alebo z túţby ukázať sa pred inými. (pozri 2Kor 9,7).
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Dominik Savio sa narodil 2. apríla 1842 v Riva presso Chieri, asi 20 km od Turína. Bol
druhý z desiatich detí. Detstvo preţil v rodine, ktorá ho zahŕňala láskavou starostlivosťou
otca, ktorý bol kováč, a mamy krajčírky. Uţ ako 5-ročného ho vídavali modliť sa pri dverách
kaplnky. Denne chodil niekoľko kilometrov peši do školy, a keď sa ho pýtali, či sa nebojí,
odpovedal jednoducho: „Aký strach? Ja nie som sám, mám anjela stráţcu, ktorý ma
sprevádza pri kaţdom kroku.“
Druhého októbra 1854 sa v dvanástich rokoch stretol s donom Boscom, ktorý mu
prisľúbil, ţe ho vezme do oratória v Turíne študovať, lebo sa chcel stať kňazom. Po príchode
do oratória sa zverí donovi Boscovi s prosbou, aby mu pomohol stať sa svätým. Pokorný, vţdy
pokojný a veselý si vţdy svedomite plnil svoje povinnosti a rôznym spôsobom sa snaţil
pomáhať svojim spoluţiakom: učil ich katechizmus, staral sa o chorých, zmierňoval konflikty.
Ak prišiel do oratória niekto nový, vravieval mu: „Naša svätosť spočíva v tom, ţe sme vţdy
veselí. Snaţíme sa vyhýbať hriechu ako veľkému nepriateľovi duše, ktorý nás oberá o Boţiu
milosť a o pokoj srdca. Svedomite si plníme svoje povinnosti.“
Pri prvom svätom prijímaní si dal tieto predsavzatia: 1) Budem sa často spovedať a k
svätému prijímaniu budem pristupovať tak často, ako mi to len spovedník dovolí. 2) Chcem
svätiť sviatočné dni. 3) Mojimi priateľmi budú Jeţiš a Mária. 4) Radšej zomrieť, ako zhrešiť.
Vďaka obete a vernosti týmto predsavzatiam ho Boh napĺňal svojimi darmi a charizmami.
Ôsmeho decembra 1854, v deň vyhlásenia dogmy o Nepoškvrnenom počatí Piom X., sa
Dominik zasvätil Panne Márii a veľmi rýchlo začal napredovať vo svätosti. O dva roky zaloţil
v oratóriu s niekoľkými svojimi priateľmi „Druţinu Nepoškvrnenej“, ktorej cieľom bolo
apoštolovať v skupinách. Mama Margita raz povedala donovi Boscovi: „Je tu veľa dobrých
chlapcov, ale ani jeden nemá takú peknú dušu ako Dominik Savio. Zostane sa často modliť po
svätej omši, zrieka sa hier, aby mohol ísť na adoráciu.“ Dominik nebol stále len v kostole, keď
bolo treba ošetrovať chorých na choleru, bol medzi prvými, ktorí sa ponúkli. Často bol medzi
chlapcami na ihrisku, kde sa s nimi hral a viedol rozhovory. Šesť mesiacov pred smrťou si
pýtal od dona Bosca dovolenie ísť domov. Jeho mama, ktorá bola pred pôrodom, bola v
ohrození ţivota. Dominik ju objal, nechal jej škapuliar Panny Márie a vrátil sa do Turína.
Mamka sa zázračne vyzdravela. Okrem toho, ţe je Dominik Savio patrónom miništrantov,
týmto zázrakom sa stal aj patrónom budúcich mamičiek.
Zomrel 9. marca 1857 doma v Mondoniu na zápal pľúc, s očami upretými k nebu
a poslednými slovami: „Aké krásne veci vidím.“ Don Bosco napísal o ňom ţivotopis a vţdy,
keď ho čítal, plakal. Jeho pozostatky sú uloţené v Bazilike Panny Márie v Turíne. Povesť jeho
svätosti, sprevádzaná zázrakmi, vzbudila záujem Cirkvi a jeho ţivot označila za hrdinský.
Pápeţ Pius XII. ho 5. marca 1950 vyhlásil za blahoslaveného a 12. júna 1954 za svätého.
Modlitba: Svätý Dominik Savio, ktorý si sa v škole dona Bosca naučil kráčať cestou svätosti,
pomôţ nám, aby sme ťa nasledovali v láske k Jeţišovi, v úcte k Panne Márii, vo vernom plnení si
kaţdodenných povinností a v raste v čnosti čistoty a lásky. Vypros nám, aby sme mali v našom
ţivote nadšenie v ťaţkostiach a radostiach a aby sme boli znakom nádeje a horlivosti za duše. Daj,
aby sme aj my chceli radšej zomrieť, ako zhrešiť a tak dosiahli večné spasenie. Amen.
Pre ČISTÝ ROK pripravil: František Kubovič SDB, Ilustrácia: Erika Cániková

ČISTÝ ROK [Nr.3]

Svätý Dominik Savio je prvý chlapec
v dejinách Cirkvi, ktorý bol vyhlásený za svätého
bez toho, aby bol mučeník. Jeden večer po kázni
dona Bosca pochopil, čo je to svätosť. Odvtedy
mal jeho ţivot jediný cieľ: stať sa svätým! Ako
„látka“ sa zveril do rúk „krajčíra“ dona Bosca, aby z neho „ušil šaty
pre Pána“. Dominik dokázal, ţe sa dá stať svätým ako 15-ročný. Ţil
v prostredí s reálnymi ľuďmi v reálnej škole, rodine, na ihrisku.
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Narodila sa 5. apríla 1891 v Santiagu v Čile. Mala mladšiu
sestru Amandinu. Uţ ako dvojročná zostala sirotou po otcovi. Mama Mercedes si nenašla
vhodnú prácu, a tak sa po čase rozhodla s dievčatami presťahovať. Prešla hranice cez Andy
a usadila sa v argentínskom Juníne. Naskytla sa jej príleţitosť pracovať u bohatého statkára
Manuela Moru, ktorý jej prisľúbil manţelstvo a starostlivosť o dievčatá. Presťahovali sa na
jeho haciendu. Bol to krutý muţ a Mercedes veľmi rýchlo pochopila, ţe sa jeho manţelkou
nestane. Nadovšetko si cenil nezávislosť, a teda ţenu vo voľnom zväzku mohol odvrhnúť
kedykoľvek. Mercedes sa však rozhodla naďalej zostať s ním, aby dcéry nemuseli trpieť
núdzu. Táto situácia Lauru veľmi trápila. Aj keď mala len desať rokov, dobre chápala
závaţnosť situácie a hriechu, v ktorom ţila mama. V druhom roku jej štúdií u sestier
saleziánok v Juníne sa na náboţenstve rozprávali o nemanţelských zväzkoch, ktoré boli
v krajine veľmi rozšírené. Mnohé ţeny a deti trpeli veľké násilie. Laurina citlivá a čistá duša
chcela mamino fyzické aj duchovné dobro. Keď jej však povedala, aby od Manuela odišla,
nenašla u nej pochopenie. Práve naopak, mama sa jej začala vyhýbať. Viac sa venovala sestre
Amandine, ktorá mala väčší zmysel pre „slobodu“.
Počas troch rokov školy zostávali Laura aj Amandina na internáte. Na haciendu
chodievali len cez prázdniny. Laura milovala čas v škole a na internáte. Bola preč od Manuela
a zároveň so sestrami saleziánkami, ktoré mala veľmi rada. V čase prázdnin sa medzi
statkármi konali slávnosti značkovania dobytka. Na jednej z týchto hostín, ktorú usporiadal
Manuel, sa prihodila váţna vec. Poţiadal Lauru o tanec, ale ona ho odmietla. Poníţenie pred
ostatnými hosťami malo svoju dohru. Laura musela počas chladnej noci zostať vonku
s divými psami a musela sa pozerať na bičovanie svojej mamy, ktorá ju nevedela na tanec
prehovoriť. Laura odmietla tanec, pretoţe mala predchádzajúcu skúsenosť s Manuelovou
ţiadostivosťou. Bol si vedomý, ţe toto mladé dievča sa začína meniť na ţenu. Pokúsil sa o
násilnícky úskok, Laura však utiekla. A tak čakal na ďalšiu moţnosť. Laura sa veľmi modlila
za svoju čistotu k Panne Márii a bála sa ďalšej Manuelovej príleţitosti. Preto tanec odmietla.
Pre Laurinu dušu bolo okrem tohto všetkého veľkým utrpením aj to, ţe mama nemohla
pristupovať k sviatostiam. Kvôli spôsobu ţivota svojej rodiny nemohli Lauru prijať do
postulátu. Veľmi túţila stať sa rehoľníčkou, a preto so súhlasom svojho spovedníka – pre jej
duchovnú zrelosť – zloţila súkromné sľuby. Po čase pridala aj sľub obety vlastného ţivota za
spásu duše svojej mamy. Mala len dvanásť rokov. Laura dospela k tejto obete kaţdodenným
úsilím o svätosť, o dobro. Chcela nasledovať Dominika Savia. Mala naplno otvorené svoje
detské oči a srdce pre lásku k blíţnym.
Laurinu obetu ţivota Boh prijal. Dostala tuberkulózu. Ale smrť urýchlil Manuelov
posledný surový zákrok voči Laure. O deň neskôr, 22. januára 1904, zomrela. Stihla však
o svojej obete povedať mame, ktorá jej prisľúbila, ţe odíde od tohto muţa.
V roku 1988 vyhlásil Ján Pavol II. Lauru Vicuňovú za blahoslavenú.
Modlitba: Blahoslavená Laura, ty si bola poslušná Svätému Duchu a čerpala si silu
z Eucharistie. Pomôţ aj nám dosiahnuť hlbokú vieru, chrániť si čistotu, verne si plniť denné
povinnosti, víťaziť nad nástrahami egoizmu a zla. Nech sme aj my úplne otvorení pre Boţiu
vôľu, dôveru k Panne Márii a lásku voči všetkým.
Pre ČISTÝ ROK pripravila: Miroslava Tarajová FMA , Ilustrácia: Erika Cániková

ČISTÝ ROK [Nr.3]

Blahoslavená Laura Vicuňová.
Čilská emigrantka, ktorá v sebe spája
krásu čnosti čistoty a lásky k rodine.
Dve oblasti, pre ktoré si
v krátkom ţivote veľa vytrpela.
Urobila z nich však miesta svojho posvätenia.
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Čistič
[Nr.3]

Škvrny od vosku, alebo
Buďme na seba dobrí...

Ak kvapne vosk
zo sviečky na koberec,
zohrejte ho fénom na vlasy
a keď zmäkne,
odstráňte hrubú vrstvu.
Zvyšok prikryte
pijavým papierom
a preţehlite ţehličkou.
Mastné zvyšky
zostanú na papieri.

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

ČISTÝ ROK [Nr.3]

Občas chceme veci riešiť rýchlo a nasilu. Niekedy to netreba a niekedy sa to ani
nemá. Vosk treba radšej zohriať a potom priloţiť pijavý papier. Tak ho vyčistíme skôr,
ako keby sme dávali dolu „na studeno“.
Sú škvrny, ktoré pustia skôr, keď ich zahrejeme teplom opravdivej lásky a idú
potom dolu z ľudského srdca skoro úplne samé a bez veľkej námahy. Studený odchov
nikdy nebol dobrý a riešenie vecí bez lásky je často krátkodobé.
Nemáme byť zlí na iných, ale nemáme byť zlí ani sami na seba. Keď spravíme
chybu – pripomína svätý František Saleský - máme sa vyhrešiť, ale s láskou. Nič
nevyriešime, keď budeme zlí na seba samých. Kto uţ bude na nás dobrý, keď
nebudeme dobrí ani sami na seba? A ako budeme milovať iných, keď nemilujeme ani
seba samých?
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Na ceste k najvzdialenejším končinám
[Nr.3]

Hoci ešte slovo nemám ani na jazyku,
ty, Pane, už vieš, čo chcem povedať.
Obklopuješ ma spredu i zozadu
a kladieš na mňa svoju ruku.
(Ţ 139, 4-5)

Niekedy mám v srdci len neurčitý pocit. Čo tento pocit znamená?
Ako mám vyjadriť to, čo cítim? Aké slovo by to vystihlo?
Ty, Boţe, uţ tušíš, čo chcem vlastne povedať,
lebo ty ma obklopuješ spredu i zozadu.
Stalo sa ti niekedy,
ţe tvoje slová boli zle pochopené niekým, koho máš rád?
Ţe to, čo si povedal s dobrým úmyslom,
prinieslo len napätie, strápnenie a nepochopenie?

Ako sa spolu rozprávať tak,
aby sme sa čo najlepšie chápali?

Pre ČISTÝ ROK pripravil: Peter Naňo SDB

ČISTÝ ROK [Nr.3]

Na viditeľné miesto si zapíš slová,
ktoré ti hovorí ten, koho máš rád
a ktoré ťa vedia veľmi potešiť.
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