ČISTOTA – KRÁSA NEVINNOSTI
Veď ty si stvoril moje útroby, utkal si ma v živote mojej matky.
Chválim ťa, že si ma utvoril tak zázračne;
všetky tvoje diela sú hodny obdivu a ja to veľmi dobre viem.
Moje údy neboli utajené pred tebou,
keď som vznikal v skrytosti, utkávaný v hlbinách zeme.
(Ž 139, 13-15).
Drahý môj syn, drahá moja dcéra!

Drahé moje dieťa!
Tak ako neboli utajené predo mnou tvoje údy, keď si vznikal(a)
v skrytosti, tak nie sú utajené predo mnou ani všetky tvoje pády a zlyhania.
Poznám ich, viem o nich, no napriek tomu Ťa milujem! Vždy som ťa miloval, aj
vtedy, keď si rukou siahal(a) na to, čo Ti nepatrilo a začal(a) si trhať zakázané ovocie. No tak,
ako poznám Tvoje hriechy, rovnako, ba ešte viac, poznám Tvoju hlbokú túžbu znovu
nadobudnúť krásu prvotnej nevinnosti. Poznám Tvoje srdce a viem, že ono túži po tejto kráse,
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Predpokladám, že už dávno si nedostal list, ktorý by Ti napísal nejaký Tvoj priateľ či
Tebe blízka osoba. Veď listy v dnešnej dobe píše len málokto. Poväčšine Ti príde e-mail, smska, alebo si nájdeš odkaz či správu na facebook-u. Dovoľ mi pozvať Ťa týmto mojim listom na
prechádzku k Prameňu.
Možno sa pýtaš: „Kto mi to vôbec píše?“ a: „Prečo ma oslovuje syn, dcéra?“ V tejto
chvíli sa na Teba obracia ten, ktorý ťa stvoril z čistej lásky, som Tvoj milujúci Otec, tvoj Boh.
Keď som Ťa s láskou utkával v lone Tvojej matky a tvoril všetky Tvoje útroby,
mal som pred svojimi očami „Krásu nevinnosti“. Ona sa mi stala predlohou, podľa
ktorej som Ťa tvoril. A kto bol tou „Krásou“? Bol to ten najkrajší z ľudských synov,
ten, z ktorého čistých perí, plynula milota (porov. Ž 45, 3), ten ktorému z čistých
očí žiarila nevinnosť a láska, ten, ktorého čisté srdce sa stalo pre všetkých
najčistejším žriedlom života, aj toho Tvojho.
Ty už iste vieš, o kom to hovorím. Áno, hovorím o mojom milovanom Synovi. Na neho
som totiž hľadel ako na vzor, podľa ktorého som Ťa stvoril. To On je tým obrazom
neviditeľného Boha, na ktorý si bol stvorený, pretože v ňom, skrze neho a podľa neho bolo
stvorené všetko a v ňom aj všetko spočíva (porov. Kol 1, 15-17).
Ak ma teraz chváliš, že stom Ťa utvoril tak zázračne, Tvoja chvála je namieste. Je to
chvála úžasu nad krásou nevinnosti, ktorou si Ty sám. Áno, si skutočne hoden
obdivu. No nielen Ty žasneš. Aj ja hľadím, hľadím a žasnem nad obrazom
„Krásy nevinnosti“. Vidím, čo som utvoril a moje srdce sa teší a hovorí: „Hľa, je to veľmi
dobré (porov. Gn 1, 31)! Ó, náš živý obraz a naša podoba (porov. Gn 1, 26)! Obraz čistý,
nevinný – krásny. Nepoškvrnený! Nevinný ako krištáľovo čistý prameň. Prameň, z ktorého
útrob vytekajú prúdy nového života („Ploďte a množte sa, a naplňte zem“ (Gn 1, 28)) Čistota
rodí tento nový obraz, novú krásu nevinnosti, dieťa („Ak nebudete ako deti“ (Mt 18, 3)).
Možno mi teraz povieš: „Ale, veď ja som už stratil(a) krásnu nevinnosť dieťaťa. Už
dávno som ti prestal(a) dôverovať ako Otcovi a uveril(a) som inému otcovi - otcovi lži (porov.
Jn 8, 44). Začal(a) som trhať ovocie, síce napohľad krásne a chutné, no keď som z neho
ochutnal(a), pocítil(a) som obrovskú príchuť horkosti. Zranil(a) som seba i druhých. Zhorkol
môj život. Prestal(a) som žiť a začal(a) som živoriť. Jas z mojich očí sa vytratil, pretože moje
srdce sa zakalilo. Krištáľovo čistý prameň sa zaniesol špinou hriechu, do môjho života sa
vkradol nepokoj a detská bezstarostnosť sa stala pre mňa minulosťou. Vytratila sa čistota,
vytratila sa krása nevinnosti!“
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po čistote, pretože Ty vieš – kdesi hlboko v sebe cítiš –, že len čisté srdce, v ktorom
vládne krásna a nevinná láska, je prameňom nevinnej krásy.
Myslíš si, že už nie je možné získať ju späť? Myslíš si, že Tvoje srdce už nemôže byť
viac čisté, krásne a opravdivo milujúce? Mýliš sa! Ja som ho vykúpil! Obraz, na ktorý si bol
stvorený som v plnosti času poslal na túto zem. Môj milovaný Syn si vzal na seba ľudské telo.
On, čistý a bez viny sa zaradil medzi hriešnikov, aby im navrátil ich stratenú nevinnosť
a zarmúteným vlial pravú radosť. Nepozeraj sa preto do prachu zeme! Hoci si z neho
stvorený(á), predsa v ňom nie je Tvoj obraz. Zdvihni svoju hlavu a zapozeraj sa
do očí môjho milovaného Syna a znovu nájdeš svoj pôvodný obraz, nájdeš krásu
nevinnosti, nájdeš seba.
Hoci si myslíš, že som Ťa odsúdil pre Tvoje hriechy, opak je pravdou. Odsúdil som
Tvoje hriechy, spálil som ich v ohni svojej milosrdnej a čistej lásky, no neodsúdil
som Teba. Prečo? Lebo Ti verím! A verím Ti preto, lebo Ťa milujem. Viem a som
si istý, že sa môžeš zmeniť. Verím v to, že Tvoje srdce je znovu schopné milovať.
Je schopné milovať čistou láskou, ktorá rodí krásu nevinnosti na tejto zemi.
A preto: „Neboj sa!“ „Ja ťa neodsudzujem.“ Len „choď a už nehreš!“ (Jn 8, 11).
„Choď!“ Vyber sa na cestu, na cestu smerom k Prameňu, aby si sa mohol napiť živej vody,
ktorá sa v Tebe stane prameňom vody prúdiacej do večného života (porov. Jn 4, 14).
„Ak chceš nájsť žriedlo, musíš ísť dohora, proti prúdu. Predieraj sa, hľadaj, neustupuj!“ (sv.
Ján Pavol II. Rímsky Triptych).
Ako vidíš, nebude to ľahká cesta. Nie je ľahké kráčať dohora. Nie je ľahké
kráčať proti prúdu doby a myslenia. No neboj sa! Veď si mladý(á), síl máš dostatok
a to najpodstatnejšie je, že ja som s Tebou! Keď prídeš k Prameňu a budeš sa chcieť z neho
napiť, nezostane Ti nič iné, len v pokore zohnúť kolená, uznať svoju slabosť a z úprimného
srdca povedať: „Daj sa mi napiť!“ (porov. Jn 4, 10), „Dovoľ mi ovlažiť si pery v žriedlovej
vode, pocítiť sviežosť, oživujúcu sviežosť.“ (sv. Ján Pavol II., Rímsky Triptych).

Drahý môj syn, drahá moja dcéra! Nezabudni na to, že bohatstvo Tvojej
mladosti je v kráse Tvojej nevinnosti a čistota a krása sú misiou Tvojej lásky.
Milujem ťa a nikdy Ťa neopustím a preto sa nikdy neboj stúpať k Prameňu a piť
z neho!

Tvoj Otec
(na „papier“ prepísal Róbert Neupauer)
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Ako pomocníčku a sprievodkyňu na Tvojej ceste Ti ponúkam život a príklad čistého
mladého dievčaťa, ktoré zažiarilo krásou svojej nevinnosti. Volá sa Mária Goretti.
Dvanásťročná mučeníčka čistoty. Aby si uchovala svoju krásu nevinnosti, krásu Božieho
dieťaťa, rozhodla sa aj za cenu vlastnej smrti nepoddať sa Alessandrovi Serenellimu, ktorý ju
chcel obrať o jej čisté panenské srdce. Pred svojou smrťou odpustila svojmu vrahovi
a povedala vetu, ktorú dokáže vyriecť len srdce naplnené pravou Krásou nevinnosti - Kristom:
„Chcem ho mať pri sebe v nebi.“ Je to ten istý odkaz, ktorý zaznel z kríža kajúcemu lotrovi:
„Hovorím ti, ešte dnes budeš som mnou v raji.“ (Lk 23, 43)
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Modlitby
(Tento mesiac vám ponúkame aj špeciálnu modlitbu „Rozkvitnutá
cesta“, inšpirovanú kvetmi Tatier. Obrázky kvetov si môžete stiahnuť vo
formáte jpg a vytlačiť si ich, alebo ich počas modlitby premietať.

Premeň ma
Príď, Duchu Svätý,
premeň naše vnútorné napätie na slobodu,
premeň náš nepokoj na upokojujúce ticho,
premeň našu ustarostenosť na pokojnú dôveru,
premeň náš strach na neochvejnú vieru v teba,
premeň našu horkosť na sladkosť tvojej milosti,
premeň temnotu našich sŕdc na jemné svetlo,
premeň našu ľahostajnosť na srdečnú žičlivosť,
premeň našu noc na tvoje svetlo,
premeň zimu našich duší na tvoju jar.
Vyrovnaj naše krivé cesty.
Vyplň našu prázdnotu.
Očisti nás od pýchy.
Prehĺb našu pokoru.
Rozpáľ v nás lásku.
Uhas v nás zmyselnosť.
Daj, aby sme videli seba, ako nás ty vidíš,
aby sme mohli poznať teba, ako si to prisľúbil,
a boli šťastní pri tvojom slove:
Blahoslavení čistého milujúceho srdca, lebo oni uvidia Boha.
Všemohúci, večný Bože,
ty si mňa i mojich bratov a sestry stvoril pre seba,
aby sme ťa poznali,
aby sme ťa milovali,
aby sme ti slúžili
a raz prišli k tebe.
Všetky veci na zemi
si dal nám ľuďom,
aby nám pomáhali dosiahnuť cieľ,
pre ktorý sme boli stvorení.
Daj, aby som jasne spoznal a vybral si to,
čo ma privedie k tebe,
a aby som odmietal to,
čo ma od teba vzďaľuje.
Daj mi svojho Svätého Ducha,
aby som túžil iba po tom a vybral si len to,
čo ma priblíži k cieľu,
pre ktorý som bol stvorený. Amen.
Svätý Ignác z Loyoly
Podľa YOUCAT: Modlitby pre mladých
(str. 123 )
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Na ceste k cieľu
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Rozkvitnutá cesta
Poprechádzajme sa v Božej horskej záhrade a dovoľme, aby sa
nám Otec prihováral cez svoje stvorenstvo. Veď kvet sa modlí celý čas,
keď kvitne. Otvorený a nasmerovaný k nebu, vydávajúc svedectvo
o svojom Pánovi v plnej kráse...
Záružlie močiarne (Caltha palustris)
Je mi dobre. Som pri vode, pri prameni, ako záružlie,
ktoré vlhké miesta potrebuje a vyhľadáva. Listy v tvare srdca
a sýtožltá farba kvetov pripomínajúca slnko ma hladia na duši.
Keď sme pri prameni, kvitneme a žiarime ako slnko.
Pane, chráň nás, aby sme nezabudli cestu k tebe, k Vode.

Ruža ovisnutá (Rosa pendulina)
Vydávam sa na cestu. Opúšťam rovinu a pohodlie a mierim do doliny
obklopenej končiarmi. Ruža?! Tu v horách?! V kvetinárstvach ponúkajú
stovky šľachtených druhov, ale tu stretám pokrútený, ovisnutý, no napriek
tomu prekrásny vzácny druh ruže, rozšírený iba v strednej, južnej
a juhovýchodnej Európe. Pane, v tvojich očiach sme všetci vzácni. Daj
nám silu kvitnúť aj vtedy, keď budeme ovisnutí od starostí.
Brusnica obyčajná (Vaccinium vitis-idaea)
Už som tam? Vrchol štítu sa zdá nekonečne ďaleko.
Mám pokušenie preletieť ponad chodník a byť hneď na konci cesty.
Pri pohľade na nenápadné biele kvietky, z ktorých sa vyvinú červené jedlé
bobule, si spytujem svedomie. Pane, ako často chceme mať ovocie hneď,
bez námahy... Proces kvitnutia a dozrievania chceme preskočiť...
a kvety môžu byť pritom také nádherné!

Soldanelka karpatská (Soldanella carpatica)
Musím si sadnúť. Hlavou mi víria myšlienky, že sa vrátim.
Zrak mi padá na malinkú, zákonom chránenú soldanelku, ľudovo
nazývanú ľadový zvonček. Vo vysokých horách „zvoní“ ako prvá a ohlasuje
jar. Dokáže preraziť i vrstvu snehu a vydrží kvitnúť až do konca leta.
A ja sa chcem hneď vzdať... Pane, dodaj nám odvahu preraziť ľady
a snehy únavy a lenivosti a priniesť do nášho sveta rozkvitnutú jar...
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Ľalia zlatohlavá (Lilium martagon)
Pocítil som bolesť v nohách. Zvládnem zvyšok cesty?
Odpovedá mi ľalia – symbol čistoty a mučeníctva.
Kráľovná kvetov s pokorne otočenou hlavou smerom k zemi,
rastúcou a voňajúcou aj vo vysokých polohách. V noci jej kvety voňajú
ešte nápadnejšie, aby ich mohli opeliť aj nočné motýle.
Pane, pomôž nám vydávať vôňu aj v čase tmy, skúšok a bolestí...
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Horec luskáčovitý (Gentiana asclepiadea)
Stúpanie sa zväčšuje. Hory ma doslova objímajú.
Pred chvíľou som si na chate doprial malý dúšok horkého liečivého horca.
Tento kvietok je mi inšpiráciou na horskej ceste. Prekrásna modrá farba
jeho kvetov akoby ukrývala oblohu a pripomína mi, že aj keď sa musím
pozerať pod nohy, môžem vidieť nebo. „Ako v nebi, tak i na zemi...“
Pane, daj, nech prinášame kúsok neba na túto zem...

Veternica narcisokvetá (Anemone narcissiflora)
Začal fúkať silný vietor.
Musím sa pridržať skaly, aby ma víchor nezhodil.
Pri mojich nohách sa vo vetre ohýba krehká veternica.
Starí Gréci ju nazývali Dcéra vetra... Nemôžem sa poddať, keď ona kvitne
aj v takýchto extrémnych podmienkach! Pane, ochraňuj nás vo vetre
pochybností, nech dokážeme verne kráčať za tebou...

Poniklec biely (Pulsatilla alba)
Ukryl som sa v kosodrevine. Som smädný.
Ako dobre, že mám so sebou vodu.
Aj tu na suchých miestach, v spleti konárov a ihličia žasnem
nad rozkvitnutým životom.
Vzácny biely poniklec mi dáva ďalšiu lekciu.
Pane, nauč nás kvitnúť aj na suchých miestach našich životov...

Zvonček tatranský (Campanula tatrae)
Zazvonil mi mobil. Som zastihnuteľný aj vysoko nad povrchom
denných starostí. Kontakt so svetom mám stále. Zaujatý rozhovorom
stúpam po skalami vyloženom chodníčku a ledva dýcham. Takmer som
pristúpil nenápadný belasý zvonček. Jeho zvonenie sa nedá počuť ušami,
iba srdcom. Pane, tak často nám zvoníš cez svoje stvorenstvo
a my sme ako hluchí...
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Kamzičník rakúsky (Doronicum austriacum)
Vysoko za mnou sa čosi pohlo. Kamzík. S ľahkosťou sa presúva
po krkolomnom teréne ako adrenalínový kaskadér. Už len pohľad na neho
mi spôsobuje závraty. Po pár metroch objavujem horský potok a pri ňom
žiarivé žlté kvety kamzičníkov. Jeho podzemky vraj pestovali mnísi
vo vysokopoložených kláštoroch, aby netrpeli závratmi na skalách. Pane,
drž nás vo svojom náručí v nebezpečných výškach, nech kvitneme aj tam...
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Lomikameň metlinatý (Saxifraga paniculata)
Musím zastať. Došiel mi dych. Naokolo sú už len skaly. A lomikameň!
Mrazuvzdorný bojovník, ktorý dokáže zázraky. Má to aj v mene
(lat. saxum – skala, frango – lámať). Túto bylinku používali aj na pomoc
s obličkovými kameňmi. Krehký kvet je silnejší ako mocná skala.
Pane, ty si pri zmŕtvychvstaní odvalil kameň z hrobu.
Pomôž nám s kameňmi, ktoré nám bránia na ceste za tebou...
Plesnivec alpínsky (Leontopodium alpinum)
Oplatilo sa pokračovať. So zatajeným dychom objavujem jeden
z najväčších pokladov. Najdlhšie chránená rastlina na Slovensku,
symbol hôr a turistiky – plesnivec. Slovenský názov v sebe nesie jeho
striebrobiely jas, spôsobený lomom svetla na hustej spleti chĺpkov.
Latinský názov ukrýva grécke slová súvisiace so vzhľadom súkvetia
(leon – lev, podion – labka). Mám pred sebou odvážneho hrdinu.
Pane, daj, nech odrážame tvoj jas a tvoju slávu a nech neohrozene
ako lev stúpame stále vyššie...
Silenka bezbyľová (Silene acaulis)
Únava sa stupňuje. Telo vysiela záchranné signály. Najradšej by som
si ľahol. Prichádzam k ružovo zakvitnutým vankúšovým porastom
silenky. Mäkké koberce kvietkov, ktoré akoby nemali stonku, a predsa
kvitnú. Pane, my môžeme vydávať svedectvo, aj keď máme pocit, že nám
niečo chýba. Dôležité je, aby si nechýbal ty. S tebou vieme byť malou
oázou krásy a oddychu pre tých, ktorí sú unavení z blúdenia po skalách...

Iskerník ľadovcový (Ranunculus glacialis)
Koniec cesty. Som hore. Snažím sa uložiť do pamäti čo najviac krásy,
ktorú som získal za odmenu. A na záver prichádza najväčšie a najmenšie
prekvapenie súčasne. Drobný iskerník, ktorý vyhľadáva extrémne
vysokohorské podmienky, je právom považovaný za najväčšieho otužilca.
Vytyčuje hranicu života vo veľhorách. Pane, ak nebudeme „maličkí“,
nenájdeme cestu k tebe. Hrej nás svojou láskou, aby sme sa nebáli zimy
ani vetra a boli svedkami tvojej rozkvitnutej krásy.

Pre ČISTÝ ROK pripravil: Pavol Danko
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Kurička vápencová (Minuartia langii)
Posledný úsek je najstrmší. Už mi nestačia len nohy.
Rukami sa pevne držím skál a odolávam novým náporom vetra.
Aj tu nachádzam povzbudenie. Na úplnom kraji skalnej rímsy v malej
štrbine odoláva surovému vetru trs drobných bielych kvietkov kuričky.
Držia sa spolu. Pane, prosím za mojich priateľov, za moje spoločenstvo,
aby sme spolu s tebou vytrvali kvitnúť, kdekoľvek nás zasadíš.
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Biblické citáty súvisiace s krásou
a nevinnosťou
(Citáty môžeš použiť k modlitbe, ako základný text ku katechéze alebo
ako doplňujúci materiál k aktivitám.)









Ak budeš nevinný a spravodlivý, on bude hneď bedliť o teba a obnoví príbytok tvojej
spravodlivosti. (Jób 8, 6)
Nech ma ochráni nevinnosť a statočnosť, veď sa pridŕžam teba. (Ž 25, 21)
Súď ma, Pane, veď kráčam v nevinnosti a v tebe mám nezlomnú dôveru. (Ž 26, 1)
Ty sa ma ujmeš, lebo som nevinný, a naveky ma postavíš pred svoju tvár. (Ž 41, 13)
Sám kráľ zatúžil za tvojou krásou; on je tvoj Pán, vzdaj mu poklonu. (Ž 45, 12)
Lebo Pán, Boh, je slnko a štít, milosť a slávu udeľuje Pán; neodoprie dobro tým, čo
kráčajú v nevinnosti. (Ž 84, 12)
Celá si krásna, priateľka moja, a škvrny na tebe niet. (Pies 4, 7)
Pre svoju nevinnosť bol vyslobodený z pažeráka levov. (porov. 1 Mach 2, 60)


















Opravdivo niekoho milovať znamená nielen túžiť po tom, aby mu ten druhý bol
verný, ale aj osobne sa zaviazať na túto vernosť. (Jean Henri Fabre)
Vernosť je úlohou lásky. (Viktor Frankl)
Aký strašný by bol svet, keby sa ustavične nerodili deti, ktoré so sebou prinášajú
možnosť dokonalosti a nevinnosti. (John Ruskin)
Lepšie je pre človeka zomrieť hladom, než prísť o nevinnosť pre chlieb.
(Henry Thoreau)
Kto ľutuje, že urobil chybu, je takmer nevinný. (Seneca)
Je lepšie riskovať, že zachránime vinného, než že odsúdime nevinného. (Voltaire)
Aj keď precestujeme svet, aby sme našli krásu, musíme ju nosiť v sebe, ináč ju
nenájdeme. (Ralph Waldo Emerson)
Aby si bol krásny, zastav sa: minútu pred zrkadlom, päť minút pred
svojou dušou a pätnásť minút pred svojím Bohom. (Horácius)
Krásni mladí ľudia sú hračka prírody, ale krásni starí ľudia sú umelecké diela.
(Budha)
Láska je túžba po kráse. (Torquato Tasso)
Mierou, akou rastie v tebe láska, rastie aj tvoja krása, lebo láska je krásou duše.
(sv. Augustín)
Krása je nevyčerpateľným prameňom radosti pre toho, kto ho vie odkryť.
(Alexis Carrel)
Milovať znamená nechať toho druhého pochopiť, že je krásny a hodnotný.
(Jean Vanier)
Na svete nie je nič krajšie ako čestný človek. (Romain Rolland)
Načo by bola krása tam, kde nie je láska. (Jean-Jacques Rousseau)
Krása človeka ešte viac zdôrazňuje jeho mravné hodnoty, avšak ak ich nemá, je
krása len pastva pre oči, nie však potešením pre srdce. (Vissarion Belinský)

ČISTÝ ROK [Nr.7]

Výroky známych osobností o kráse a nevinnosti
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Slová Pána Ježiša sestre Faustíne
(Citáty môžeš použiť k modlitbe, alebo ako doplňujúci materiál k aktivite
Biely kvet.)



„Túžim, aby celý svet poznal moje milosrdenstvo. Dušiam,
ktoré dôverujú môjmu milosrdenstvu, túžim udeliť nepochopiteľné milosti."

 „Ľudstvo nenájde pokoj, kým sa nevráti k prameňu môjho milosrdenstva."
 „Nech sa nebojí priblížiť ku mne žiadna duša, hoci by jej hriechy boli ako
šarlát.“
 „Moje milosrdenstvo je také veľké, že za celú večnosť ho nepochopí žiaden
rozum, ľudský ani anjelský. (...) Každá duša vo vzťahu ku mne bude po celú
večnosť rozjímať o mojej láske a o mojom milosrdenstve.“
 „Dávam ľuďom nádobu, s ktorou majú prichádzať k prameňu milosrdenstva
pre milosti. Tou nádobou je tento obraz s nápisom: Ježišu, dôverujem v
Teba."
 „Povedz, že milosrdenstvo je najvznešenejšou vlastnosťou Boha. Všetky
diela mojich rúk sú korunované milosrdenstvom."
 „Duše, ktoré sa budú utiekať k môjmu milosrdenstvu, a duše, ktoré ho budú
oslavovať a druhým hovoriť o mojom veľkom milosrdenstve, s tými budem
jednať v hodine smrti podľa môjho nekonečného milosrdenstva."
 „Ako kráľ milosrdenstva túžim duše obdarovávať milosťami, ale nechcú ich
prijať.“
 „Moje srdce je preplnené veľkým milosrdenstvom pre duše a zvlášť pre
úbohých hriešnikov.“

 „Ó, ako veľmi ma zraňuje nedôvera duše. Taká duša vyznáva, že som svätý a
spravodlivý, ale neverí, že som milosrdenstvo, nedôveruje v moju dobrotu. Aj
satani zvelebujú moju spravodlivosť, ale neveria v moju dobrotu.“

ČISTÝ ROK [Nr.7]

 „Aj keby hriechy duše boli čierne ako noc, ak sa hriešnik obráti k môjmu
milosrdenstvu, vzdáva mi najväčšiu slávu a je cťou môjho umučenia. Keď
duša oslavuje moju dobrotu, satan sa pred ňou trasie a uteká na samé dno
pekla ".
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Aktivita 1: Kreslo pre vinníka
Cieľ: Cieľom aktivity (scénky) je dať zažiť účastníkom, že za ich
nevinnosť musel niekto zaplatiť životom. Tým niekým bol Ježiš. Scénka
sa výborne hodí pre birmovancov pri téme spása alebo hriech.
Najvhodnejšie je, ak jej predchádza spytovanie svedomia, alebo ak si
účastníci napíšu na papierik svoje hriechy, aby si viac uvedomili, že sú hriešni.
Predpokladaná dĺžka trvania: cca 20 – 25 min.
Pomôcky:
 papieriky a perá;
 stolička znázorňujúca elektrické kreslo;
 povrázky, alebo suché zipsy na priviazanie „obete“;
 biele rúcho/košeľa pre herca predstavujúceho Ježiša.

6) Pri čísle 3 vojde do miestnosti človek v bielom a odsúdenca pošle z elektrického
kresla preč (ak sú použité povrázky, odviaže mu ruky aj nohy, dá dole šatku z očí) a
sadá si na kreslo.
7) Pokračuj v odpočítavaní: 3, 2, 1. Herec znázorňujúci Ježiša zvesí hlavu. Všetky
svetlá v miestnosti zhasnú.
8) Do ticha a tmy povedz: Za tvoj hriech, za tvoju nevinnosť musel niekto
zomrieť, aby si ty mohol žiť a byť nevinný. Tým niekým, kto za teba, za
tvoju nevinnosť obetovať svoj život, bol Ježiš.
9) Po scénke môžete pokračovať tým, že vyjdete von a papieriky, na ktoré účastníci
napísali svoje hriechy, spálite (bezpečným spôsobom). Na záver spolu poďakujte
Ježišovi za jeho obeť a za to, že vás očistil. Pri modlitbe sú vhodné napr. tieto piesne:
Ježiš môj, pred tvojou stojím obetou (Rieka života)
Toto všetko o tebe je, Ježiš (Timothy)
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Poznámky pre učiteľa/animátora:
1) Rozdaj účastníkom papiere a perá, a daj im pár minút na spytovanie svedomia
a zapísanie toho, čo ich ťaží. Ubezpeč ich, že ich hriechy nebude nik iný čítať.
2) Potom pokračuj takto, alebo podobne: V živote platí zákon akcie a reakcie: Ak
urazím priateľa, môže mi odpustiť. Ak urazím policajta, hrozí mi tri až
päť rokov za útok na verejného činiteľa. Naša akcia (hriech) uráža Boha.
Božie slovo v Liste Rimanom (porov. Rim 6, 23) hovorí, že: Mzdou hriechu
je smrť, ale Boží dar je večný život v Kristovi Ježišovi, našom Pánovi.
Každý z nás je hriešny a preto by si mal zaslúžiť smrť. Nikto v tejto
miestnosti nie je nevinný, každý je hriešnik. Každý hriešnik v tejto
miestnosti by sa mal posadiť na toto elektrické kreslo, na ktorom zaplatí
za svoje hriechy.
3) Vyzvi jedného dobrovoľníka, alebo si sám vyber „obeť“, aby si sadol na stoličku
symbolizujúcu elektrické kreslo: Poď si sadnúť za svoje hriechy.
4) Zaviaž mu oči. Ak chceš zväčšiť napätie, môžeš použiť povrázok alebo suchý zips, aby
si odsúdenému na smrť priviazal k stoličke ruky a nohy.
5) Za svoje hriechy si podľa zákona „Rimanom §6 odsek 23“ odsúdený na
smrť. Rozsudok bude vykonaný ihneď!
Začni nahlas odpočítavať: 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4 ...
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Aktivita 2: Krása panenstva
Cieľ: Cieľom aktivity je diskutovať a premýšľať o hodnote
panenstva/panictva. Odporúčame ju pre delené skupiny (zvlášť
dievčatá, zvlášť chlapci). Diskusia môže byť výborným odrazovým
mostíkom pre prednášku o sexualite (napr. v škole, pre birmovancov...).
Aktivita nedáva odpoveď, skôr ponúka priestor na zamyslenie a vyjadrenie názorov.
Predpokladaná dĺžka trvania: cca 30 min. (ak sa diskusia „rozbehne“, tak aj dlhšie )
Pomôcky:
 vytlačené citáty (pre zvýšenie pozornosti ich odporúčame upraviť ako mini
transparenty na demonštráciu... napr. napísať ich fixou na kus látky, alebo napísať na
hrubší kartón a prilepiť k nemu drevenú paličku...
 „Byť pannou/panicom po dvadsiatke je na smiech!“
 „Svoje panenstvo/panictvo venujem osobe, ktorá bude pre mňa veľa
znamenať.“
 „Čakať do svadobnej noci? To sa dnes už nenosí!
 „Panenstvo/panictvo môžeš darovať iba raz. Rozmysli si, komu...“
 „Panenstvo/panictvo nie je cnosť, ale nedostatok príležitostí.“













Aký zmysel a hodnotu má podľa teba panenstvo/panictvo?
Je ti trápne, že si ešte stále panna/panic?
Akú hodnotu má pre teba to tvoje?
Kedy je podľa teba človek pripravený na sex?
Čo si myslíš o výroku, že panenstvo/panictvo možno stratiť aj
myšlienkami?
Čo si myslíš o tvrdení, že sex patrí výhradne do manželstva?
Prečo podľa teba Cirkev zdôrazňuje význam panenstva pri vstupe do
manželstva?
Je podľa teba panenstvo pri vstupe do manželstva výhodou alebo
prekážkou?
Prežívaš zo strany spoločnosti, spolužiakov, priateľov, médií tlak, aby si
začal sexuálne žiť?
Prečo sa podľa teba spoločnosť vysmieva z panenstva/panictva?
Očakávaš od svojho budúceho manželského partnera/partnerky, že do
manželstva vstúpia ako panna/panic?

6) Diskusiu môžete obohatiť aj prečítaním životopisu Márie Goretti, alebo Laury
Vicuňovej.
7) Na záver sa poďakuj všetkým za ich úprimnosť a otvorenosť. Zdôrazni, že všetko, čo
sa na skupinke povedalo, ostáva len medzi vami.

ČISTÝ ROK [Nr.7]

Poznámky pre učiteľa/animátora:
1) Keďže ide o intímnu tému, dbaj o vytvorenie dôverného prostredia. Zdôrazni
účastníkom, že „čo sa na skupinke navarí, to sa tam aj zje“ (nič sa nevynáša von).
2) Posadajte si do kruhu. Vytlačené citáty/transparenty o panenstve poukladaj do
stredu, aby si ich mohol prečítať každý účastník.
3) Nechaj ich chvíľu čítať a potom sa spýtaj, s ktorým citátom vôbec nesúhlasia.
4) Rovnako sa ich spýtaj, či by dokázali vyjsť na verejnosť s niektorým z citátov.
5) Diskusiu môžete rozvinúť nasledujúcimi otázkami:
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Aktivita 3: Biely kvet
Cieľ: Zamyslieť sa nad tým, či je nevinnosť aj pre nás atraktívna a v čom
konkrétne ju chceme pestovať ako čnosť.
Predpokladaná dĺžka trvania: cca 20 min.
Pomôcky:
 čisté biele papiere a perá;
 nožnice, aspoň 2-3 kusy;
 obálka/krabička.
Poznámky pre učiteľa/animátora:
Je ideálne zrealizovať túto aktivitu pred sviatkom Božieho milosrdenstva!
1) Na začiatku aktivity účastníkov oboznám s jej témou – „krása nevinnosti“ (nemusí
sa myslieť len nevinnosť ako absencia sexuálneho hriechu, ale všeobecne). Môžeš
čerpať z listu otca Róberta Neupauera.
2) Spýtaj sa ich, či vedia vymenovať nejaké symboly nevinnosti (prípadne im pomôž ).
Napr. malé dieťatko, čerstvo napadnutý sneh, biely kvietok a pod. Spýtaj sa ich, či
im tieto veci pripadajú pekné/zaujímavé/atraktívne. Po ich (zrejme kladnej)
odpovedi uveď ďalšiu časť aktivity približne takto: Nevinnosť je krásna.
Nevinnosť je atraktívna. Priťahuje nás. Je pre nás hodnotou. Tak, ako
cudné dievča priťahuje chlapca svojou nevinnosťou a tajomnosťou. Tak,
ako chlapec, ktorý nepoužíva vulgárne nadávky, má akúsi „pridanú
hodnotu“. Neznamená to, že ak niekto padne do hriechu, jeho hodnota
ako hodnota ľudskej bytosti je menšia. No potrebujeme postoj pokánia
a Božie odpustenie, aby sme získali novú nevinnosť a mohli začať od
začiatku.

4) Keď skončia, spýtaj sa ich: Bolo ťažké nájsť tieto skutky? Chce sa niekto
podeliť s nejakou konkrétnou vecou, ktorú napísal?
5) Keď skončíte so zdieľaním, vyzvi ich, aby niektoré lupienky/výčnelky/prsty
poodtŕhali... Je jedno ktoré, aj aký počet si zvolia. Alebo nech odtrhnú ten/tie, pri
ktorých sa najviac „boja“, že padnú. Nechaj na to krátku chvíľku, počas ktorej bude
v skupinke úplné ticho.

ČISTÝ ROK [Nr.7]

3) Potom rozdaj účastníkom papier a nožnice a vysvetli im, že ich úlohou bude
vystrihnúť z papiera predmet, ktorý symbolizuje nevinnosť – môžu si vybrať kvet
alebo snehovú vločku, môžu si tiež obkresliť a vystrihnúť vlastnú ruku s piatimi
prstami . (dôležité je upozorniť ich, že kvietok by mal mať 5 lupienkov a rovnako
aj vločka 5 výčnelkov). Potom do jednotlivých lupeňov/výčnelkov/prstov napíšu
skutky, ktoré ešte nikdy v živote „nevyviedli“ a v ktorých si chcú dať predsavzatie, že
vytrvajú nepadnúť v nich (píšu každý sám pre seba, ostatní to nebudú vidieť). Napr.
ak ešte niekto nikdy v živote nefajčil/neskúsil drogu, hoci ho spolužiaci na to
nahovárali, alebo si nikdy neurobil ťahák na písomku, nešiel načierno v autobuse,
nesfalšoval ospravedlnenku do školy, neklamal rodičov, kam a s kým ide... Môžu
však písať aj oveľa
závažnejšie veci napr. o vernosti Bohu, zachovaní
panenstva/panictva a pod. Ty sa zapoj tiež.
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6) Keď skončia, spýtaj sa ich, aké pocity prežívali. Ak by nevedeli ísť do hĺbky, naveď
ich tým, že povieš o svojich pocitoch: či bolo pre teba ľahké zničiť
kvietok/vločku/ruku, ktorej vytvorenie ti pred chvíľou dalo istú námahu a ktorá sa
ti páčila, lebo je to tvoj vlastný výtvor –, teda že si zničil nejakú hodnotu. A tiež ako
si to symbolicky vnímal – že si sa skúsil vžiť do toho, ako by si to prežíval, keby si
svoju nevinnosť v niektorých oblastiach stratil.
7) Opýtaj sa, ako sa im pozdáva ich výtvor, ktorý teraz znehodnotili. Upriam ich
pozornosť na to, že vlastne zničili krásu! Kvietok, vločka alebo ruka v tejto
otrhanej podobe nie je ani zďaleka taká pekná ako predtým. Nič však nie
je stratené, lebo Božie milosrdenstvo vie našu nevinnosť obnoviť.
8) Rozdaj im ďalšie papiere a povedz im, že si môžu kvietok, vločku alebo ruku vytvoriť
znovu (môžeš im len tak symbolicky darovať čistý papier, ale môžete kvet/vločku
alebo ruku znova vytvoriť a napísať na svoj výtvor tie isté veci čo predtým). Vysvetli
im, že Božie Milosrdenstvo je ponuka (symbolizuje ju to, že si im rozdal papiere a
nožnice), no musíme ju aktívne využiť, a to tak, že stratu svojej nevinnosti v nejakej
konkrétnej oblasti ľutujeme a prosíme nebeského Otca o odpustenie a novú milosť
(aktívnosť symbolizuje to, že si svoj výtvor nanovo vystrihnú a obnovenú čnosť na
ňu napíšu).
9) Oceň ich rozhodnutie vytrvať v nevinnosti vo veciach, ktoré si napísali. Odporuč im
nechať si svoj výtvor a doma si ho odložiť na viditeľné miesto, takže si stále budú
môcť pripomínať svoje predsavzatie. Ak by bezprostredne po stretku nasledovala
svätá omša, môžete kvietky/vločky/ruky pozbierať do škatuľky a priniesť ako
obetný dar (symbol záväzku, ktorý si chcete dať).
10) Na záver im ešte povedz, že máš pre nich jednu úžasnú správu! Úplnú
nevinnosť v božích očiach môžeme získať vďaka špeciálnej milosti,
prisľúbeniu, ktoré dal Pán Ježiš svätej sestre Faustíne - v Nedeľu Božieho
milosrdenstva môžeme získať milosť stať sa rovnako čistými ako v deň
nášho krstu:

11) Pripomeň, že tento sviatok bude už o pár dní. Na záver sa môžete spoločne krátko
pomodliť – poďakovať nebeskému Otcovi za to, že nám dáva silu a odhodlanie
zachovať si krásu našej nevinnosti čo najdlhšie. Bude fajn, keď sa modlitba ponesie
v duchu vďačnosti a skutočnej radosti . Môžete si prečítať životopis Márie
Goretti, najmä pasáž o sne a bielych kvetoch. Môžete použiť aj citáty
z Denníčka svätej Faustíny, ktoré nájdete v časti Myšlienky tejto katechézy. Alebo
môžeš účastníkom rozdať nastrihané citáty...
Pre ČISTÝ ROK pripravili: Zuzka Venglíková, Petra Heretová a Pavol Danko

ČISTÝ ROK [Nr.7]

„Túžim, aby sviatok Milosrdenstva bol úkrytom a útočišťom pre všetky duše,
zvlášť pre úbohých hriešnikov. V ten deň je otvorené vnútro môjho
milosrdenstva. Vylievam celé more milostí na duše, ktoré sa priblížia k
prameňu môjho milosrdenstva. Duša, ktorá pristúpi k svätej spovedi a svätému
prijímaniu, dosiahne úplné odpustenie vín a trestov. V tento deň sú otvorené
všetky Božie pramene, cez ktoré plynú milosti. Nech sa nebojí priblížiť ku mne
žiadna duša, hoci by jej hriechy boli ako šarlát." (Denníček 699)
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Narodila sa 16. októbra 1890 v talianskom meste Corinaldo ako druhé zo šiestich detí
chudobnej roľníckej rodiny. Keď mala štyri roky, rodina sa musela kvôli lacnejšiemu nájmu
pôdy presťahovať do Ferrier di Conca neďaleko Nettuna spolu so susedmi Serenelliovcami.
Každý večer sa modlili ruženec spolu so starým Serenellim a jeho dospievajúcim synom
Alessandrom, ktorí s nimi bývali v jednom dome. Jednoduchosťou a úprimnosťou svojej
modlitby sa toto dievčatko neustále viac primkýnalo k Bohu.
Máriina cesta k svätosti bola nebadaná a skrytá v každodennom neľahkom živote.
Keď mala desať rokov, otec jej zomrel na maláriu. Mama chodila na pole miesto neho, aby
nestratili pôdu, a tak malá Mária s láskou slúžila Bohu vernosťou v každodenných
povinnostiach – upratovala dom, opatrovala štyroch menších súrodencov, varila, prala a
obšívala bielizeň aj Serenelliovcom. Chodievala predávať vajíčka a holuby do mesta
vzdialeného desať kilometrov. Vždy zašla k svätostánku otvoriť Pánu Ježišovi svoje srdce.
Zverovala mu, čo ju trápi, medzi iným aj Alessandrovo nedobré správanie. Chlapec mal
neľahkú mladosť, kedysi pracoval medzi námorníkmi, dostal sa do všelijakej spoločnosti.
Jeho srdce sa pošpinilo a tieto myšlienky ho prenasledovali aj neskôr, ba čoraz viacej pri
pohľade na Máriu. Jej nevinnosť ho oslovovala, najmä keď po prvom svätom prijímaní
doslova pozoroval zmenu na jej tvári, tak zvláštne krásne žiarila. Zároveň však v jeho srdci
klíčila žiadostivosť. Raz, keď boli všetci na poli, pokúsil sa ju zneuctiť. Keď žiadal, aby ho
mala rada, Mária rázne odmietla s tým, že mať rád je niečo úplne iné, že to, čo chce on, je
hriech a to Pán Boh nechce. Dievča zostalo veľmi otrasené a ustráchané. Alessandro na ňu
zaútočil ešte viackrát, až sa napokon rozhodol, že za odmietnutie ju zabije. Vykonal, čo si
zaumienil. Hriech na seba vždy nabaľuje ďalší hriech. Alessandrova žiadostivosť ho viedla až
k vražde. Dobodal ju nožom, rozrezal jej vnútornosti. Po namáhavom prevoze a ešte
namáhavejšom zašívaní rán bez narkózy, keď Mária neustále v bolestiach opakovala: „Všetko
pre Ježiša a s Ježišom,“ sa 6. júla 1902 narodila pre nebo.
Alessandro bol odsúdený na tridsať rokov väzenia. Po čase sa mu snívalo s Máriou,
ako mu v záhrade podáva krásne biele kvety. Vrah tušil, že Mária mu odpúšťa, a keď mu
ešte biskup pri návšteve prezradil, že pred smrťou vyhlásila: „Z lásky k Ježišovi mu odpúšťam
z celého srdca a v nebi ho chcem mať pri sebe,“ rozľútostil sa a činil pokánie. Za dobré
správanie ho pustili o pár rokov skôr. Ihneď šiel poprosiť o odpustenie Máriinu matku. Svoj
život dožil ako pomocník v kapucínskom kláštore. Zanechal napísané silné svedectvo o tom,
ako mu Mária z neba pomáhala prežiť čas vo väzení. Jeho obrátenie bolo prvým ovocím
Máriinej obety života pri obrane čistoty. V roku 1947 bola blahorečená a od roku 1950 je
vzorom ako svätá.
Modlitba: Svätá Mária Goretti, ty si už počas svojho krásneho detstva pestovala v srdci vieru plnú

zrelosti žitím tej najväčšej múdrosti – z celého srdca si túžila milovať Boha a usilovne sa vyhýbať
všetkému, čo by sa jemu mohlo nepáčiť. Vážila si si jeho priazeň väčšmi než vlastný život a ešte aj pri
svojom vrahovi si myslela na dušu blížneho, chcela si ho uchrániť od žiadostivosti, ktorá vnáša do sŕdc
smrť. Pros za nás Boha, aby sme si i my s jeho pomocou túžili zachovať v našich srdciach krásu
nevinnosti, ktorou si ty vydala a stále vydávaš svedectvo hodné nasledovania. Amen.
Pre ČISTÝ ROK pripravila: Aneta Lisá, Ilustrácia: Erika Cániková

ČISTÝ ROK [Nr.7]

Svätá Mária Goretti, pre blízkych Marietta.
Mladučké dievčatko, ktorého nevinnosť však
nespočívala len v jeho detskosti. Krása Máriinej
nevinnosti žiarila najmä vďaka Božej múdrosti,
ktorou si napĺňala srdce – modlitbou, prácou,
láskou a túžbou po nebi, pre seba i pre iných. Dokonca pre vlastného
vraha. Za krátky čas, ktorý jej bol tu na zemi dopriaty, stihla to
najpodstatnejšie – pochopiť, že Jeho milosť je lepšia než život.
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ČISTOTA – KRÁSA NEVINNOSTI
Čistič
[Nr.7]
Ako odstrániť zápach z chladničky alebo
Veľa dobrých vecí pokope...

Cestou životom sa stretávame s rozličnými ponukami a mnohé sú pekné
i dobré a krásne voňajú. Skoro ako veci v chladničke. No veľa pekných vôní pokope,
to tiež nemusí byť víťazstvo. Niekedy chceme všetko a nakoniec nemáme nič.
Taliani majú pekné príslovie: Chi troppo abbraccia, poco stringe. Ak niekto
chce mať plnú náruč, nakoniec nemá nič. Je dobre umiestniť do svojho života niečo
ako sódu bikarbónu. Niečo ako triezvosť, striedmosť, ktorá uchráni náš život pred
pachom pažravosti a zachová krásnu vôňu toho, čo je potrebné a užitočné, ale nie
prebytočné... Skúsme ju umiestniť do stredu nášho života.

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

ČISTÝ ROK [Nr.7]

V chladničke skladujeme množstvo
rôznych druhov jedál,
ktoré disponujú rôznymi arómami.
Ak chcete zabrániť vzniku
nepríjemného pachu vo vašej chladničke,
siahnite po jedlej sóde.
Sóda bikarbóna je známy
neutralizujúci prostriedok pachov.
Otvorenú nádobku so sódou meňte
v intervale jeden až tri mesiace.
Okrem toho môžete tento fígeľ využiť
aj v kuchynskom dreze
či mieste odpadkového koša.
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ČISTOTA – KRÁSA NEVINNOSTI
Na ceste k najvzdialenejším končinám
[Nr.7]
Veď ty si stvoril moje útroby,
utkal si ma v živote mojej matky.
(Ž 139, 13)

Boh nás utkal v živote našej matky.
S údivom môžem stáť pred dieťatkom, ktoré sa počne v lone matky.
Pred bruškom mamičky, ktoré rastie a až po deviatich mesiacoch
uzrie „malý zázrak“ svetlo sveta.
A tento zázrak zažil každý z nás, keď bol malý.
Keby sme vývin dieťaťa v lone matky prirovnali k vývoju vzťahu dvoch
zaľúbených, aké by sme našli podobnosti?
Počatie by mohol byť okamih zaľúbenia. A postupne vzťah nadobúda stále
väčšie rozmery, srdce začne tĺcť a rastie. Vzťah nadobúda ruky, nohy, formuje sa
hlava. A nakoniec má očká aj pery...

Čo spraviť po prvých chvíľach zaľúbenia,
keď to vo vzťahu už nejde spontánne?
Je potrebné na vzťahu pracovať?
Čo všetko by sa malo vo vzťahu rozvíjať?

Pre ČISTÝ ROK pripravil: Peter Naňo SDB

ČISTÝ ROK [Nr.7]

Vieš si predstaviť,
že by si sa o niečo vo vašom dome
poctivo staral počas deviatich mesiacov?
Čo by to bolo? Skús to!
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