ČISTOTA – SLOBODA VOĽBY
Keby som si povedal:
„Azda ma tma ukryje a namiesto svetla ma zahalí noc,“
pre teba ani tmy tmavé nebudú a noc sa rozjasní ako deň.
Tebe je tma ako svetlo.
(Ž 139, 11 – 12)
Milý mladý priateľu,
kaţdý človek je Boţím obrazom. Všadeprítomný a večný Boh – ako to čítame
v Ţalme 139 – nás miluje nesmiernou láskou a určil nás pre slávu, pre plný a šťastný
ţivot vo svetle svojej tváre, pre účasť na svojom vlastnom ţivote. Ale ten istý Boh
povoláva kaţdodenne teba aj mňa k láske a čistote. Svätý Ján Pavol II. napísal, ţe
„Láska je hlavným a prirodzeným povolaním kaţdého človeka. Človek
ostáva sám sebe nepochopiteľnou bytosťou a jeho ţivotu chýba zmysel, ak
sa mu nezjaví Láska, ak sa nestretne s Láskou, ak ju nezakúsi a si ju
určitým spôsobom neosvojí, ak nemá na nej ţivú účasť.“ Ľudia, teda tí,
ktorých sa dotkla Boţia milosť, túţia po Bohu celým srdcom. Ich srdcia patria len
jemu. Všetky prekáţky, ktoré im prináša ţivot, snaţia sa prekonať a cieľavedome sa
usilujú o svätosť ţivota, pretoţe majú jediný cieľ: byť navţdy s Bohom, ktorý nás
miluje dokonalou láskou.
Čistota nám dáva slobodu rozhodnúť sa pre lásku. Vytvára
schopnosť rozlišovať dobro od zla, ochrániť sa pred manipuláciou,
ukazuje cestu k vnútornej zrelosti. My všetci sme dostali dar – ţiť čisto pre
Boţie kráľovstvo, venovať sa Boţím veciam po celý svoj ţivot. Boh chce od nás čisté
srdce. Otvorené pre neho. Lebo ak si pozveme do svojho vnútra a do vzťahu
Boha, nie je priestor pre iné veci. Ale aj opak je pravdou: ak si srdce zahádţeme
haraburdím sveta, vytláčame z priestoru duše Boha a náš vzťah k nemu začína byť
stále slabším, aţ sa trhá ako futbalová sieť... Max Kašparů hovorieva, ţe „aké sú naše
stavy, také sú naše vzťahy a naopak“. Ak človek napĺňa vnútro Boţími vecami, potom
ich dáva aj von. Dobrým prirovnaním je aj pokus so špongiou. Ak do špongie
naberiete čistú vodu, vyţmýkate z nej čistú vodu. Ak špongiu namočíte do špinavej
vody, vyţmýkate z nej špinavú...

1. Čistým by mal byť náš pohľad – kontrolovať, stráţiť svoje oko. Je to vstup pre
dobré i zlé veci. Kam sa pozerám? A ešte: Ako sa pozerám? Vyhýbať sa zlým
príleţitostiam. Ak viem, ţe je na internete dráţdivá webová stránka, nebudem
ju predsa spúšťať. Ak mám ísť do prostredia, o ktorom viem, ţe ma bude
pokúšať, zapriem sa, nepôjdem tam... Nepozerám sa tým smerom. Ak sa
pozerám na chlapca či dievča, tak sa snaţím vidieť človeka, ktorého stvoril Boh,
a nie prostriedok mojej túţby alebo mojich chúťok. Takţe dôleţitý je aj spôsob
– uhol nášho pohľadu. Pekne to ilustruje príklad istej mladej dievčiny,
ktorá si tak stráţila svoj pohľad, ţe si vyberala filmy v kine, keď tam išli
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Moţno sa pýtaš sám seba, čo je teda dôleţité pri čistote. Azda by sme to mohli
zhrnúť podľa výroku svätého Tomáša Akvinského, ktorý hovorí, ţe existuje pätoraký
stupeň čistoty, totiţ: pohľad, myslenie, potešenie, rozhodnutie, skutok
(svätý Tomáš Akvinský II/II q.72 a.7).
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s kamarátkou. Ak sa však aj v takom filme odohrala nečakaná scéna, postavila
sa a odišla z kinosály.
2. Čistým by malo byť naše myslenie – uvedomovať si, na čo myslím. Zlé
myšlienky, ktoré prichádzajú, ešte nie sú samy osebe hriechom, no ak si ich
vedome nechávam prechádzať mysľou... uţ to nie je o čistote myslenia. Tam uţ
ide o hriech.
3. Túţba po dobre, po potešení, po pôţitku je v nás. Vieme sa tešiť
z dobrých vecí. Dobre nám robí relaxovať, oddychovať, mať potešenie, byť
zdravo nasýtený vhodnými pôţitkami, napríklad dobrým jedlom. Ale
znehodnocovať svoje telo a dušu nemravnými, niekedy aţ zvrátenými túţbami,
to uţ nie je dôstojné človeka-kresťana. Práve túţba po pôţitku je silná a my by
sme sa ju mali naučiť ovládať sebazapreniami. Cvičiť sa v nich. Iba tak
premôţeme našu zmyselnosť.
4. Čistota je slobodným vnútorným rozhodnutím naše túţby ovládať.
Zachovávať čistotu znamená cvičiť sa v slobode. Čistota nie je únik z reality, je
to „únik“ od populárnej nezodpovednej slobody k tej zodpovednej.
5. Ak dovolíme pokušeniu vniknúť do nášho vnútra cez zrak, myslenie, túţbu,
svojím rozhodnutím – často dôjde k realizáciu skutku. Čistota sa stráca.
Naša duša vytláča milosť posväcujúcu a vytvára sa priestor pre Zlého...
Čistota si, milý priateľu, vyţaduje opakované morálne úsilie. Len tak môţe človek
dospieť k zrelej a usporiadanej slobode. Zachovávať čistotu je správna voľba.
Preto zachovávaj čistotu, aby si dal dobrý príklad. Všetko, čo robíš a hovoríš, má vplyv
na niekoho v tvojom okolí. Chci byť pre iných protiváhou propagandy „civilizácie
smrti“. Buduj civilizáciu ţivota a lásky. Zachovávaj čistotu!









Milovať znamená chcieť byť pre druhého a chcieť pre neho dobro. Ak zvádzam
milovaného na hriech, chcem pre neho dobro? (Jana Halčáková)
Nečistota sa premáha útekom, no ostatné neresti odporovaním.
(svätá Terézia z Ávily II/II q.74 a.4)
Čisté srdce nie je prázdne srdce, ale srdce plné Krista. (Paul de Rosso)
Ako by ste sa odváţili uprieť na vychádzajúce slnko znečistené oči. (svätý Augustín)
Čistí majú v tele niečo, čo nie je z tela. (svätý Augustín)
Čistota je hlboké mlčanie všetkých pozemských starostí, nielen tých zbytočných, ale
všetkých starostí. (svätá Terezka)
„Láska vychádzajúca z čistého srdca, dobrého svedomia a úprimnej viery“ (1 Tim 1, 5)
je prameňom najväčšieho šťastia, ktoré pochádza od Krista a trvá naveky aj po smrti.

V modlitbe
Radoslav Lojan
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Myšlienky na spoločnú a osobnú reflexiu:
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Modlitby
(Modlitby môžete použiť na úvod hodiny alebo stretka, alebo počas
adorácie či aktivít. Súčasťou tejto deviatej katechézy je aj modlitba,
ktorú nájdete ako tretiu aktivitu s názvom Božské Srdce.)

Rozlišovať v tvojom svetle
Môj Boţe, nerobím to, čo chcem, a robím to, čo nechcem.
Odkladám veci a nedokáţem sa rozhodnúť.
Potom je však uţ príliš neskoro a je rozhodnuté bezo mňa.
Neriadim svoj ţivot, ale ho ako po šnúre vedie niekto iný
a neviem kto ani kam.
Daj mi, prosím, svojho Ducha Svätého,
svoje svetlo, aby som rozlišoval:
prvoradé
od druhoradého,
dobré
od zlého,
pravdu
od klamstva,
správne
od nesprávneho,
preţívané
od citového,
teba, môj Boţe,
od toho, čo chce byť mojím bohom,
tvoj hlas
od dojmov,
tvoju nádheru
od pompéznosti nepriateľa,
to, čo slúţi tvojmu kráľovstvu, od toho, čo mu škodí,
to, čo ma s tebou spája,
od toho, čo ma od teba vzďaľuje,
to, čo vlastním,
od toho, čo vlastní mňa,
tvoj súd
od môjho odsudzovania,
tvoje zmilovanie
od mojej ľahostajnosti,
stálosť
od tvrdohlavosti,
nepominuteľné
od pominuteľného,
posledné
od predposledného,
a tvoje darované nebo
od môjho vytvoreného neba.
Odolávam hlasom, ktoré mi chcú nahovoriť,
ţe sa jedno nedá odlíšiť od druhého.

Georg Lengerke
Podľa YOUCAT: Modlitby pre mladých
(str. 120 )

ČISTÝ ROK [Nr.9]

Daj mi dobrú vôľu a schopnosť,
daj mi odvahu, silu a dôveru,
aby som sa správne rozhodoval a vybral si to,
k čomu si ma povolal, čo mi chceš darovať
a čo mňa i mojich blíţnych privedie k tebe. Amen.
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Pancier svätého Patrika
Dnes povstávam mocnou silou, vzývaním Trojice, vierou v trojjedinosť,
vierou v Spasiteľa Jeţiša Krista, nášho Pána a Kráľa,
vyznaním jedinečnosti Stvoriteľa stvoreného.
Dnes povstávam silou Kristovho narodenia a krstu,
silou jeho ukriţovania a pochovania, silou jeho zostúpenia k zosnulým,
silou jeho zmŕtvychvstania a nanebovstúpenia.
Dnes povstávam silou lásky cherubínov, poslušnosťou anjelov,
sluţbou archanjelov, modlitbou patriarchov, predpoveďou prorokov,
hlásaním apoštolov, vierou vyznávačov, nevinnosťou svätých panien
a skutkami svätých muţov, plný nádeje na vzkriesene a odmenu.
Dnes povstávam mocou neba, svetlom slnka, ţiarou mesiaca, nádherou ohňa,
rýchlosťou svetla, svišťaním vetra, hĺbkou mora, stálosťou zeme a pevnosťou skál.
Dnes povstávam Boţou mocou, ktorá mi udáva smer,
Boţou cestou, ktorú mi Boh pripravuje,
Boţou múdrosťou, ktorá ma vedie,
Boţím zrakom, ktorý ma stráţi,
Boţím uchom, ktoré ma počúva,
a Boţím slovom, ktoré ku mne hovorí.
Boţia ruka ma bráni,
Boţí štít ma chráni,
Boţia sila ma podopiera,
Boţia armáda ma oslobodí od pokušenia nerestí, od úkladov Zlého,
od kaţdého, kto mi praje zle, či uţ je ďaleko alebo blízko, sám alebo sú viacerí.

Kristus, ktorý ma dnes zaštíti pred jedom, pred popálením,
pred potopením, pred zranením, aby som mohol prijať hojnú odmenu.
Kristus pri mne, Kristus so mnou, Kristus vo mne,
Kristus predo mnou, Kristus za mnou,
Kristus nado mnou, Kristus podo mnou,
Kristus po mojej pravici, Kristus po mojej ľavici.
Kristus, keď si líham, Kristus, keď si sadám,
Kristus, keď vstávam, Kristus, keď idem.
Kristus v srdci kaţdého človeka, ktorý na mňa myslí,
Kristus v kaţdých ústach, ktoré o mne hovoria,
Kristus v kaţdom oku, ktoré ma vidí,
Kristus v kaţdom uchu, ktoré ma počuje.
Dnes povstávam mocnou silou vzývaním Trojice,
vierou v trojjedinosť vyznaním jedinečnosti Stvoriteľa stvoreného.
Kristus prišiel v tele, Kristus je Pán, Kristus je Kráľ!
Amen.
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Zvolávam dnes všetky tieto Boţie sily medzi mnou a tými zlými,
proti kaţdej nemilosrdnej a krutej sile, ktorá by odporovala môjmu telu alebo duši,
proti hlásaniu falošných prorokov, proti čiernym zákonom pohanstva,
proti falošným zákonom bludárov a heretikov, proti čarom bosorákov a čarodejníkov,
proti kaţdému poznaniu, ktoré škodí ľudskému telu a duši.
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 Máte veľkú šancu dosiahnuť slobodu a plnosť ţivota a to nemoţno sebeckým
hľadaním vlastných výhod, ale len otvorením sa láske. Povolanie k láske je
vaším základným povolaním. Jeţiš vás volá k tejto ceste. Odpovedzte mu áno a
stanete sa budovateľmi Európy a nového sveta. (Ján Pavol II.)
 Láska je bezvýhradné rozhodnutie pre určitý typ nedokonalosti.
(Ludwig van Beethoven)
 Sloboda koniec koncov znamená, ţe dokáţeme ţiť s dôsledkami svojich
rozhodnutí. (Anonym)
 Vstúpiť do manţelstva neznamená vzdať sa slobody, ale vymeniť osobnú
slobodu za spoločnú. (Pavel Kosorin)
 Je krásne vedieť, ţe moja vlastná budúcnosť a s ňou i
budúcnosť vecí a ľudí okolo mňa je do určitej – hoci malej miery – závislá od
mojich rozhodnutí.
(Viktor Frankl)
 Sloboda znamená zodpovednosť – preto sa jej väčšina ľudí bojí.
(George Bernard Shaw)
 Rozhodnosť a statočnosť je nutná na získanie spásy. (Terézia z Ávily)
 Najhoršie rozhodnutie vychádza z toho, ţe nič nespravíte. (Theodore
Roosevelt)
 Boh nemá nič proti slobode kaţdého z nás zvoliť si akúkoľvek cestu – preto
nemá ani zodpovednosť za to, kam dôjdeme. (Pavel Kosorin)
 Budúcnosť ako priestor pre moţnosti je priestorom pre našu slobodu.
(Karl Jaspers)
 Nie je ťaţké urobiť rozhodnutie, keď vieš, aké sú tvoj hodnoty. (Roy Disney)
 Ľudské správanie nie je určené podmienkami, v ktorých človek ţije,
ale rozhodnutiami, ktoré vykoná. (Viktor Frankl)
 Človek, ktorý miluje, letí, beţí, raduje sa, je slobodný a ničím nie je sputnaný.
(Tomáš Kempenský)
 Kto má pravú Boţiu slobodu, nestráca radosť a pokoj srdca. Smútok vniká tam,
kde je naviazanosť na svetské veci. (František Saleský)
 Kto nechce prijať slobodu so všetkou váţnosťou, nech o nej mlčí.
(Romano Guardini)
 Láska je to najslobodnejšie zo všetkého, čo existuje. (Edita Steinová)
 Neurob nič a nič sa nestane. Ţivot je o rozhodnutiach. (Mhairi McFarlane)
 Moja sloboda sa končí tam, kde sa začína sloboda druhého. (John Locke)
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Výroky známych osobností
o rozhodovaní a slobode
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Aktivita 1: Miestnosť v srdci
Cieľ: Uvedomiť si, ţe naše spomienky na minulé vzťahy ostávajú s nami
a ovplyvňujú nás. Môţu dokonca ublíţiť nášmu budúcemu manţelstvu –
a to tým viac, čím ďalej sme v týchto vzťahoch zašli.
Predpokladaná dĺţka trvania: cca 20 min.
Pomôcky:
 písacie potreby (perá, fixky, pastelky);
 papiere pre kaţdého účastníka.
Poznámky pre učiteľa/animátora:
1) Ak ste si ešte nečítali list od otca Radoslava Lojana, môžete tak urobiť ako úvod
k tejto aktivite. Určite si však prečítajte aspoň pasáž o srdci:
„Čistota nám dáva slobodu rozhodnúť sa pre lásku. Vytvára schopnosť rozlišovať
dobro od zla, ochrániť sa pred manipuláciou, ukazuje cestu k vnútornej zrelosti. My
všetci sme dostali dar – ţiť čisto pre Boţie kráľovstvo, venovať sa Boţím veciam po
celý svoj ţivot. Boh chce od nás čisté srdce. Otvorené pre neho. Lebo ak si pozveme do
svojho vnútra a do vzťahu Boha, nie je priestor pre iné veci. Ale aj opak je pravdou: ak
si srdce zahádţeme haraburdím sveta, vytláčame z priestoru duše Boha a náš vzťah k
nemu začína byť stále slabším, aţ sa trhá ako futbalová sieť... Max Kašparů hovorieva,
ţe „aké sú naše stavy, také sú naše vzťahy a naopak“. Ak človek napĺňa vnútro Boţími
vecami, potom ich dáva aj von.“
2) Na úvod vyzvi mladých, aby si skúsili predstaviť svoje srdce ako miestnosť, ako svoj
domov, kam pozývame návštevy a kde s nami môže bývať niekto, kto je pre nás
dôležitý. Popros ich, aby v priebehu 4 – 5 minút nakreslili svoje srdce ako miestnosť
a aby jednotlivé oblasti svojho života vyjadrili zariadením, ktoré sa v miestnosti ich
srdca môže nachádzať. V miestnosti môže byť napr. kreslo pre priateľa, na stenách
obrázky kamarátov z minulosti, veľká skriňa plná malých šuplíkov, kde sú
uskladnené všetky ich spomienky, či dokonca polica za hrubým závesom, za ktorý
nechcú nikoho pustiť, lebo je v nej nahádzaný všetok neporiadok a špina, teda veci,
za ktoré sa hanbia. Ale môže tam byť hoci aj váza s kvetmi čností, ktoré celú
miestnosť okrášľujú a napĺňajú ju príjemnou vôňou.

4) Keď sa všetci vystriedajú, pokračuj asi takto: Ako píše otec Radoslav, jedným
z obyvateľov tohto domova má byť Boh. Ďalším našim spolubývajúcim
raz bude náš manţel či manţelka – spomedzi všetkých vzťahov, ktoré
človek má, je tento celkom špecificky blízky. Veď aj Písmo hovorí: „Preto
muţ opustí svojho otca i svoju matku a prilipne k svojej manţelke a budú
jedným telom“ (Gn 2, 24). Manţel či manţelka je teda človek, ktorý sa
stane v domove nášho srdca naším spolubývajúcim. Bude o nás vedieť
toľko ako nik iný. Pustíme si ho „k telu“ tak ako nikoho iného. Bude
s nami zdieľať celý náš ţivot.
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3) Po uplynutí času každý položí svoj výtvor do stredu kruhu a opíše ostatným, čo sa
nachádza v jeho miestnosti. (Bude fajn, ak budeš prvý, aby si na svojom príklade
ukázal, že veci stačí pomenovať jednoducho. Netreba sa „hrabať“ v detailoch, zvlášť
v tých, o ktorých by sa nechceli podrobnejšie zdieľať.)
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5) Jedna z vecí, ktoré symbolicky môţeme mať v našom domčeku, sú obrazy
či fotky ľudí, ktorí pre nás sú alebo v minulosti boli dôleţití. Niektorí ste
uţ pár z nich nakreslili. Skúsme však teraz všetci porozmýšľať nad tým,
akých ľudí by sme vo svojej miestnosti mali na obrazoch.
6) Prípadne im môžeš dať pokyn, aby nakreslili do svojho obrázka prázdne rámy
a vpísali doň mená... alebo ak chcú, môžu dotyčné osoby aj nakresliť . Potom
chvíľku diskutujte o tom, na čo prišli – či by to boli kamaráti, rodičia, bývalí učitelia
a pod. Nechaj ich povedať aj konkrétne príklady, ktorú osobu a prečo by si zvolili.
Samozrejme, len ak budú chcieť...
7) Potom pokračuj: Uţ sme hovorili, ţe raz si kaţdý z vás (teda ak niekto nemá
iné povolanie) privedie do svojho srdca svojho milovaného či milovanú.
Ako by sa však asi dotyčné dievča či dotyčný chlapec cítili, keby na stene
videli mnoţstvo veľkých obrazov tvojich bývalých partnerov? Na
spoločných fotkách s tebou, obaja vysmiati, veselí, zaľúbené pohľady
upreté jeden na druhého, alebo dokonca v dráţdivých pózach? Asi by sa
tvoj manţel či tvoja manţelka necítili veľmi dobre. Pravdepodobne by
v takej chvíli ţiadali, aby sa tie obrazy dali dole. Lenţe pri niektorých by
to nešlo, tak silno by boli pripevnené...
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8) Podobne to funguje v našej duši. Niekedy do svojej mysle „pripevníme“
iného človeka tak silno, ţe aj keby sme chceli, nepodarí sa nám ho odtiaľ
dostať. A čím ďalej vzťah vo svojej intimite zašiel, tým je to ťaţšie. Zvlášť
spomienky podfarbené intenzívnymi emóciami (ako napr. na intímnejšie
chvíľky) nejde vymazať. A vracať sa môţu v najnevhodnejšej chvíli a dlho
po tom, čo by náš ţivotný partner mal byť uţ dávno náš jediný... Čo z toho
vyplýva? Tak ako je to aj v názve katechézy – naša čistota je niečo, čo si
môţeme slobodne zvoliť. Môţeme sa uţ teraz rozhodnúť, či sa budeme
správať tak, aby sa raz náš manţel či manţelka cítili v dome nášho srdca
dobre alebo zle – a či sa tak pred nimi budeme cítiť aj my sami .
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Aktivita 2: Päť stupňov čistoty
Opis: Diskusná aktivita vychádzajúca z piatich stupňov čistoty opísaných
v liste otca Radoslava Lojana, ktorý je základnou časťou tejto
katechézy.
Predpokladaná dĺţka trvania: cca 30 min.
Poznámky pre učiteľa/animátora: Na úvod si prečítajte časť listu, v ktorom otec
Radoslav spomína 5 stupňov čistoty. Potom postupne klaď otázky a citlivo usmerňuj
diskusiu.

Pohľad
-

Hovorí sa, ţe oči sú oknami do duše. Ako toto tvrdenie chápete v súvislosti s čistotou?
V liste sa spomína istá dievčina, ktorá si jednak starostlivo vyberala filmy, ktoré
pozerala, no aj keď sa vo filme objavilo niečo „nečakané“, vstala o odišla. Čo si myslíte
o jej postoji? Zdá sa vám prehnaný? Ako by ste na jej mieste reagovali vy?
Ako si vyberáte filmy, ktoré sledujete?
Čo robíte, keď sa objaví „nečakaná“ scéna?
Ako sa pozeráte na svoju čistotu? Akú má pre vás hodnotu? Stojí za to, aby ste si ju
chránili?

-

-

Kladiete si aj vy otázku, ako sa mladý človek udrţí čistým? Rovnakú otázku si kládol aj
ţalmista (porov. Ž 119, 9).
Ako si podľa vás moţno udrţať čistú myseľ?
Čo robíte vtedy, keď vám napadnú nečisté myšlienky? Ako proti nim bojujete?
Ţalmista nekladie iba otázky, ale ponúka aj odpovede: „Ako sa mladík na svojej ceste
udrží čistým? Tak, že bude zachovávať tvoje slová... V srdci si uchovávam tvoje
výroky, aby som proti tebe nezhrešil“ (Ž 119, 9. 11).
Čo podľa vás znamená skryť si Boţiu reč/slová v srdci?
Čo myslíte, ako nám môţe Boţie slovo pomôcť v boji o čistú myseľ? Máte s tým nejakú
skúsenosť?
Skryť si Boţie slová v srdci znamená sýtiť si srdce Boţím slovom. Boţie slovo má moc
očisťovať naše mysle („Vy ste už čistí pre slovo, ktoré som vám povedal“; Jn 15, 3) od
nečistých obrazov a ono je ako meč, pomocou ktorého môţeme odháňať nečisté
myšlienky, keď útočia na našu myseľ: „Lebo živé je Božie slovo, účinné a ostrejšie ako
každý dvojsečný meč; preniká až po oddelenie duše od ducha a kĺbov od špiku a
rozsudzuje myšlienky a úmysly srdca“ (Hebr 4, 12). Povzbudzujem vás, aby ste si
kaţdý deň čítali Boţie slovo, premýšľali o ňom a učili sa niektoré citáty naspamäť. Keď
na teba zaútočia nečisté myšlienky, nehovor si: „Nebudem na to myslieť, nebudem na
to myslieť.“ Ale odvráť ich od seba Boţím slovom. Začni si v srdci alebo nahlas
opakovať verše, ktoré si sa naučil spamäti. Mysli na Jeţiša, predstav si, akú cenu
musel zaplatiť za to, aby si bol čistý.
S tým súvisí aj citát Paula de Rossa uvedený na konci listu otca Radoslava: „Čisté
srdce nie je prázdne srdce, ale srdce plné Krista.“
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Myseľ
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Potešenie
-

-

Čo si dokáţete skutočne dobre vychutnať? (Dobré jedlo, čokoládu, krásny výhľad,
skvelú hudbu, vynikajúci film, sladké ničnerobenie...)
Myslíte si, ţe Boh chce, aby sme si vedeli ţivot vychutnávať?
Myslíte si, ţe Boh chce, aby sme si vedeli vychutnať aj pôţitok zo sexu?
So sexom je to ako s ovocím. Napr. také banány, v obchode ponúkajú rôzne: od
zelených aţ po krásne dozreté ţlté a voňavé. Ktoré chutia najlepšie? Nezrelé zelené
banány, ktoré z palmy odtrhli predčasne, sa síce tieţ dajú zjesť, ale stŕpnu vám z nich
zuby. Ešte horšie je to s jablkami či iným ovocím. Ak ich zjete nezrelé, predčasne
odtrhnuté zo stromu, zrejme skončíte na toalete...
Aj sex sa dá uţívať predčasne, ale podobne ako z nezrelého ovocia z neho „tŕpnu
zuby“. Boh chce, aby sme mali zo sexu pôţitok, preto si ho najlepšie vychutnáme, aţ
keď dozrie – v manţelstve. Súhlasíte s týmto tvrdením?

Rozhodnutie
-

Z médií, od spoluţiakov, ba aj od učiteľov niekedy počujete rôzne názory na čistotu
a sexualitu. Zdá sa, akoby v ţiadnej inej oblasti nebolo toľko pomýlených „právd“,
poloprávd a klamstiev. Nie ste niekedy zmätení, kto má vlastne pravdu?
Kde podľa vás môţete nájsť pravdu o sexe a sexualite?
Hľadáte pravdu? V akých zdrojoch?
Je to podľa vás potrebné?

Skutok
Vyberte si nejakú vhodnú knihu z tejto oblasti a spoločne si ju prečítajte po
kapitolách. Môţete si zvoliť napr. taký systém, ţe doma si prečítate jednu kapitolu
a potom na stretku budete o nej diskutovať. Alebo: na kaţdé stretko si jeden účastník
pripraví prezentáciu alebo „prednášku“ z kapitoly, ktorú si prečítal. Po nej môţe opäť
nasledovať diskusia.

Odporúčané knihy:
Jason Evert: Teológia jeho/jej tela
Josh McDowell: Lásku dať, lásku brať
James Dobson: Romantická láska
Pavol Hudák: Ďakujem, ţe si
Gabriele Kuby: Daj láske šancu
Shannon Ethridge, Stephen Arterburn: Boj kaţdej mladej ţeny
(vhodná pre dievčatá)

ČISTÝ ROK [Nr.9]
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Aktivita 3: Boţské Srdce
Opis: V mesiaci jún slávime sviatok Boţského Srdca Jeţišovho. Pre
mnohých mladých sa tento pojem spája s litániami podobného názvu
a mnohí sú voči takýmto prejavom ľudovej zboţnosti „zaseknutí“ . Táto
aktivita má pomôcť k novému objaveniu krásy a významu Jeţišovho
srdca.
Predpokladaná dĺţka trvania: cca 30 min.
Pomôcky:
 čisté papiere pre kaţdého účastníka, veľkosť A5;
 vytlačené fotografie sŕdc z prírody alebo projektor na ich premietanie.
Poznámky pre učiteľa/animátora:
1) Spýtaj sa účastníkov, aké asociácie v nich vyvoláva slovné spojenie „Božské Srdce“.
Potom sa ich opýtaj na litánie k Božskému Srdcu Ježišovmu, či ich poznajú, resp.
kedy sa ich naposledy modlili, príp. s akými pocitmi . Nechaj priestor na diskusiu.
2) Potom skúste spoločnými silami prísť na to, prečo sa srdce používa ako symbol celej
ľudskej bytosti. Môžeš si pomôcť aj takto: S výrazom „srdce“ sa môţeme
stretnúť vo Svätom písme veľmi často. Nie však v zmysle ţivotne
dôleţitého telesného orgánu. Srdce tu označuje najhlbšie centrum
človeka, jeho osoby. V tomto tajomnom centre sa zbiehajú všetky jeho
myšlienky, pocity, rozhodnutia, spomienky, skúsenosti, všetko, čím je, čo
preţíva a koná. Je vyhradené iba jemu a jeho Stvoriteľovi. Práve tu sa
človek stretáva so svojím Bohom a preţíva s ním ten najhlbší
a najintímnejší vzťah. Ako sa hovorí: „Správne vidíme len srdcom, to čo je
dôležité, je pre oči neviditeľné.“

Rozdaj mladým čisté papiere a popros ich, aby
z nich vytrhli srdce. (Najľahšie sa vytrháva
z papiera preloženého na polovicu.) Srdce síce
bude nepresné a „zubaté“, ale to krásne
symbolizuje našu ľudskú nedokonalosť. Papier
s otvorom v tvare srdca symbolizuje svet „bez
srdca“. Vyzvi účastníkov, aby na papier
s otvorom napísali, čo robia bez srdca, resp.
oblasti ich života, kde „nemajú“ srdce, ktoré
„musia“ robiť, ale nebaví ich to, a pod. Nechaj
priestor na verejné zdieľanie, ale buď citlivý
a vnímavý, aby si účastníkov neuviedol do
rozpakov. Nech hovorí nahlas len ten, kto chce.
4) Teraz nech na vytrhnuté srdce napíšu tie oblasti života, v ktorých „majú zapálené
srdce“, alebo osoby a miesta, pre ktoré im „horí srdce“. Opäť nechaj priestor na
vzájomné zdieľanie.

ČISTÝ ROK [Nr.9]

3) Naše skutky môţeme robiť bezhlavo, bezducho aj bez srdca.
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5) Vráťte sa k papieru bez srdca a na jeho zadnú stranu napíšte vlastnosti vášho srdca,
za ktoré sa hanbíte, s ktorými nie ste spokojní. A – naopak – na druhú stranu
vytrhnutého srdiečka si poznačte dobré vlastnosti vašich sŕdc.
6) Papiere bez srdca ostanú účastníkom, zlé vlastnosti nahlas nečítajte. Ale vytrhnuté
srdiečka pozbieraj, náhodne rozdaj účastníkom a prečítajte si pozitívne vlastnosti
vašich sŕdc. Vytvorili ste si tak akoby vlastné „litánie ľudských sŕdc“. Teda krásne
ľudské vlastnosti, ktoré v prenesenom význame pripisujeme ľudskému srdcu. Spätne
sa môžeš vrátiť k litániám k Božskému Srdcu Ježišovmu, v ktorých sú zachytené
vlastnosti Božieho Syna. Nad nimi rozjímame, učíme sa a snažíme sa ich uviesť do
vlastných životov. Ak uznáš za vhodné, môžete sa ich na záver pomodliť...
7) Sväté písmo je plné odkazov na srdce. Nechajme sa inšpirovať aspoň
niektorými vlastnosťami, ktoré by naše srdcia mali „mať“. Teraz môžete
premietať fotografie sŕdc (alebo vystaviť či nechať kolovať vytlačené fotografie)
a prečítať si k nim príslušnú stať zo Svätého písma. Môžete si k tomu pustiť peknú
hudbu a citáty z Písma prečítať aj viackrát.
ZAPÁLENÉ SRDCE
„Tu si povedali: Či nám nehorelo srdce,
keď sa s nami cestou rozprával a vysvetľoval nám Písma?“
(Lk 24, 32)

ŠŤASTNÉ SRDCE
„Aj vy ste teraz smutní;
ale zasa vás uvidím a vaše srdce sa bude radovať.
A vašu radosť vám nik nevezme.“
(Jn 16, 22)

OTVORENĚ SRDCE
„Počúvala aj istá ţena menom Lýdia,
predavačka purpuru z mesta Tyatiry, ktorá si ctila Boha:
Pán jej otvoril srdce, aby pozorne sledovala, čo Pavol hovorí.“
(Sk 16, 14)
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ZJEDNOTENÉ SRDCE
„Mnoţstvo veriacich malo jedno srdce a jednu dušu. A nik z nich
nehovoril, ţe niečo z toho, čo mal, je jeho, ale všetko mali spoločné.“
(Sk 4, 32)
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VERNÉ SRDCE
„Dávajte si pozor, bratia, aby nik z vás nemal zlé a neverné srdce
a neodpadol od ţivého Boha, ale deň čo deň sa vzájomne povzbudzujte,
kým trvá to „dnes“, aby nikoho z vás nezatvrdilo mámenie hriechu.“
(Hebr 3, 12 – 13)

ČISTÉ SRDCE
„Kto smie vystúpiť na vrch Pánov, kto smie stáť na jeho mieste
posvätnom? Ten, čo má ruky nevinné a srdce čisté, čo nedvíha svoju
dušu k márnosti a neprisahá falošne. Taký dostane poţehnanie od Pána a
odmenu od Boha, svojho spasiteľa. To je pokolenie tých, čo ho hľadajú, čo
hľadajú tvár Boha Jakubovho.“
(Ţ 24, 3 – 6)
ODVÁŢNE SRDCE
„Aj keby sa proti mne postavili šíky, moje srdce sa nezľakne.
Aj keby proti mne vzbĺkol boj, zotrvám v dôvere.“
(Ţ 27, 3)

VĎAČNÉ SRDCE
„Pán je moja pomoc a môj ochranca.
V neho dúfalo moje srdce a prišla mi pomoc;
zaplesalo moje srdce a za to mu spevom ďakujem.“
(Ţ 28, 7)

Skúmaj ma, Boţe, a poznaj moje srdce; skúmaj ma a všímaj si moje cesty.
Pozri, či nejdem bludnou cestou, a veď ma po ceste k večnosti.
(Ţ 139, 23 – 24)
Pre ČISTÝ ROK pripravili: Zuzka Vengliková, Petra Heretová, Dana Ondrušová a Pavol Danko
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MÚDRE SRDCE
„Srdce múdreho poznajú podľa múdrosti
a dobré ucho s veľkou túţbou počúva múdrosť.
Múdre a rozumné srdce sa stráni hriechu
a v spravodlivom počínaní má svoj úspech.“
(Sir 3, 31 – 32)
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Boží služobník Ján Havlík bol muž s plánmi
a túžbami, ktoré si vo svojom srdci nosí každý
mladý človek. O tieto jeho sny ho chcel okradnúť
vtedajší nepriateľský politický režim, no
nepodarilo sa mu to. To, že Janko je jedným
z nás, je jasné. Veľkou neznámou však ostáva skutočnosť,
či aj my sme ochotní žiť ideál čistoty a svätosti ako on
a tak byť stále „in“.

Modlitba: Všemohúci Boţe, ty vkladáš do ľudských sŕdc sväté túţby. Tvoj verný a pokorný
sluţobník seminarista Ján Havlík sa túţil stať misionárom a svojho povolania sa nevzdal ani
vtedy, keď bol väznený, zosmiešňovaný, poniţovaný a mučený. Všetko hrdinsky znášal pre
teba, s tebou a z lásky k tebe. Na príhovor Nepoškvrnenej Panny Márie a na jeho príhovor
udeľ nám túto osobitnú milosť... (teraz prednes svoju prosbu) a tieţ lásku k tebe, pravú
zboţnosť a naplnenie svojho povolania. Skrze Krista, nášho Pána. Amen.
Pre ČISTÝ ROK pripravil: Dominik Pavol, Ilustrácia: Erika Cániková
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Narodil sa 12. februára 1928 vo Vlčkovanoch (dnes Dubovce) na Záhorí ako
prvorodený syn v rodine Karola a Justíny Havlíkovcov. Počas dospievania počul v srdci
Kristov hlas, a aj keď v tom čase nastali váţne zmeny v ţivote na Slovensku, na konci leta
1949 vstúpil do noviciátu Misijnej spoločnosti sv. Vincenta de Paul v Ladcoch. Jeho cieľom
bolo stať sa misijným kňazom. Uprostred tzv. „Barbarskej noci“ bol odvlečený spolu
s ostatnými novicmi na nútené práce. Neskôr začal pod vedením kňazov – pátrov vincentínov
tajne študovať teológiu, čo ho stálo slobodu. Je priam neuveriteľné, ţe bol dvojnásobne
odsúdený za „velezradu“ na jedenásť krutých rokov len preto, lebo sa chcel vzdelávať
a pomáhať iným. Tak sa začala jeho kríţová cesta v mnohých pracovných táboroch,
uránových baniach a väzniciach.
Janko nikdy nezaprel svoje vincentínske misionárske povolanie ani medzi svojimi
spoluväzňami, o čom svedčia jeho slová: „Všetkým tým tisíckam väzňov treba dať vedieť, že
našou láskou je Kristus. To je vlastne náš celoživotný program.“ Aj keď jeho sen stať sa
kňazom ostal nenaplnený, s údivom sa tieţ počúvajú slová, ktoré povedal svojej matke, keď
ho jediný raz mohla prísť navštíviť: „Neplačte, mamka, chceli sme prinášať Bohu obetu na
oltári, teraz mu dvíhame namiesto hostií svoje vlastné utrpenia a životy.“
V neľudských podmienkach Janka postihla váţna srdcová choroba napriek tomu, ţe
mal skvelú kondíciu – v čase gymnaziálnych štúdií denne prešiel na bicykli 35 km do Skalice.
Ťaţko chorý sa dostal na „slobodu“, kde bol neustále sledovaný ŠtB, a po troch rokoch
trápenia 27. novembra 1965 odišiel do domu Otca ako víťaz s dvoma trofejami: vencom
čistoty a palmou mučeníctva.
On ako „MUKL“ – „muţ určen k likvidaci“ – sa nenechal zničiť ani zastrašiť. Niekto
by mohol povedať, ţe pod ťarchou všetkých tých utrpení, poniţovaní a nespravodlivostí sa
človek, ako bol Janko, psychicky zrúti a vzdá sa svojej vízie. No tento hrdina je veľkým
vzorom kaţdému mladému dnešnej doby. Ukazuje nám nesmierne výhody, ktoré plynú
z nepretrţitého „online“ spojenia s Bohom. Niet lepšieho pomocníka, ako je rovesník, ktorý
rozumie problémom seberovných.
V lete 2013 sa v Skalici začal proces jeho blahorečenia na diecéznej úrovni.
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Pier Giorgio Frassati sa narodil 6. apríla 1901 v Turíne. Jeho otec
Alfredo Frassati, senátor, veľvyslanec v Berlíne a zakladateľ denníka La Stampa, bol vplyvný,
energický, niekedy aţ diktátorský muţ. Matka Adelaide Ametisová pochádzajúca z bohatej
rodiny bola maliarkou. Napriek podobnej povahe manţelov často medzi nimi panovali
nezhody a dusná atmosféra. A tak Pierova jediná mladšia sestra Luciana bola v mnohých
situáciách jeho jediným spojencom. Veľa času trávili spolu, v škole chodili dokonca do jednej
triedy. Táto nerozlučná dvojica sa po prvýkrát v ţivote musela odlúčiť aţ v roku 1913, lebo
malý Pier Giorgio prepadol z latinčiny.
V rodine sa mu dostalo len málo kresťanskej výchovy. Kaţdodenné sväté prijímanie
bolo povaţované za prehnaný zvyk ţeničiek. A tak sa matka v obave, ţe sa z jej syna stane
svätuškár, zo všetkých síl postavila proti tejto túţbe Piera Giorgia. Aţ po dlhom čase sa mu
podarilo matku presvedčiť, čo s radosťou zvestoval svojmu spovedníkovi: „Otče, vyhral som.“
Pier Giorgio sa zamýšľal aj nad otázkou povolania. V srdci cítil túţbu stať sa kňazom, aj keď
vedel, ţe rodičia by boli proti. Mali so synom iné plány: slávnu budúcnosť v La Stampe.
Piera Giorgia mnohí poznali ako študenta, ktorý nevedel povedať nie, keď ho niekto
prosil o pomoc, ako človeka pokojnej povahy, neobyčajne srdečného a úprimného. Veselosť,
čistota, pokora a viera. To boli vzácne prvky jeho krásnej duše. Jeho veľkou láskou boli
chudobní. Chodil z jednej chatrče do druhej a rozdával všetko, čo mal. Keď poobede prišiel
domov, vypil kávu a ešte utekal do nemocnice, aby sa nakoniec vrátil aţ večer unavený, ale
spokojný. Neţil pre seba; narodil sa, aby sa daroval. Dňa 22. apríla 1922 vstúpil do Tretieho
rádu svätého Dominika a prijal meno Hieronym.
Laura Hidalgová bolo jediné dievča, voči ktorému prechovával zvláštnu náklonnosť.
Tento cit lásky k dievčaťu sa nikdy nenaplnil a ostal iba v jeho srdci. Prinášal to ako obetu za
svojich rodičov, ktorí boli na pokraji manţelskej rozluky a jeho vzťah s Laurou, proti ktorému
rázne zakročili, by bol poslednou zámienkou na ich odlúčenie. Nechcel zničiť jednu rodinu,
aby si zaloţil druhú.
Silu na apoštolát nachádzal v modlitbe, ktorá sa pre neho stala pevným bodom
denného programu. Nočné adorácie či modlitba posvätného ruţenca boli preňho také
samozrejmé ako jeho obľúbené výstupy na hory, kde túţil kontemplovať veľkosť Stvoriteľa.
On sám o tom hovorí: „Sýťte sa anjelským chlebom a nájdete v ňom silu bojovať proti vášňam
a proti všetkým protivenstvám.“
Pri návšteve chorých sa jedného dňa nakazil detskou obrnou. Jeho silné a pevné
zdravie podťala choroba nevinných, choroba detí. Tam, kde objavil svoje najvyššie ľudské
poslanie, našiel aj zavŕšenie svojej pozemskej púte. Zomrel v Turíne 4. júla 1925. Za
blahoslaveného ho vyhlásil pápeţ Ján Pavol II. 20. mája 1990.
Modlitba: Pane Jeţišu, daj nám odvahu vznášať sa do výšin a unikať pokušeniam
priemernosti. Urob nás schopnými túţiť po najvznešenejších veciach s húţevnatosťou
a vytrvalosťou Piera Giorgia a radostne prijímať tvoje pozvanie k svätosti. Osloboď nás od
strachu z neúspechu. Chceme byť tvojimi učeníkmi, preto ťa na jeho príhovor prosíme o silu,
aby sme vytrvali na ceste k tebe. Amen.
Pre ČISTÝ ROK pripravil: Ján Dubecký, Ilustrácia: Erika Cániková

ČISTÝ ROK [Nr.9]

Blahoslavený Pier Giorgio Frassati –
sympaťák v športovej košeli s horolezeckým
čakanom v ruke uprostred alpských štítov.
Prirodzený, veselý mladík s úprimnou vierou,
ktorý svoj život zasvätil službe chudobným.
Jeho sestra Luciana to vyjadrila slovami: „Všetko, čo mal vo vrecku,
bolo pre druhých, rovnako ako to, čo mal v srdci.“
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ČISTOTA – SLOBODA VOĽBY
Čistič
[Nr. 9]
Škvrny od čokolády alebo
Je čas nechať pôsobiť a čas prať...

Na staršie škvrny
od čokolády alebo kakaa
naneste teplý glycerín
a nechajte pôsobiť asi 3 minúty.

Najlepšie veci nás niekedy môţu zašpiniť, a ani si to neuvedomíme. Kvapka
kakaa, trochu čokolády na bielej košeli alebo blúzke... To sa stáva. Netreba z toho
robiť drámu, dá sa na to pouţiť prirodzený čistiaci prostriedok, ktorý necháme
najskôr pôsobiť a potom vyperieme.
Treba spojiť tieto dve veci. Netreba hneď všetko a všetkých prať. Najskôr
nechajme čistiaci prostriedok pôsobiť. Je čas, keď si uvedomujeme chybu, keď nás
trápi, keď nás bolí... Keď celú noc nespíme, lebo sme niekomu ublíţili. Je to
poţehnaný čas. Lacné ospravedlnenie bez toho, aby nás to trápilo, je vţdy lacné
a nemá význam.
Je to iba prázdna forma. Potom však treba prať. Nechodiť po svete s pocitom
viny do nekonečna. Náš ţivot nie je predsa v minulosti, vo výčitkách, ktoré nemajú
konca, ale v budúcnosti, v nádeji, v konaní dobra...

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

ČISTÝ ROK [Nr.9]

Použiť môžete aj zmes
lyžičky glycerínu so žĺtkom.
Naneste ju na škvrnu
a potom zvyčajným spôsobom vyperte.
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ČISTOTA – SLOBODA VOĽBY
Na ceste k najvzdialenejším končinám
[Nr. 9]
Skúmaj ma, Bože, a poznaj moje srdce;
skúmaj ma a všímaj si moje cesty.
(Ž 139, 23)

Niekedy človek padne, zakúsi krehkosť svojho srdca.
Nie je ľahké ustráţiť si ho.
Najmä keď naň dnes pôsobí všetko nestále, meniace sa, relatívne.
Boh dal ľuďom v čase skúšok na púšti slová na cestu.
Nevieš, podľa čoho sa orientovať, a už si naozaj všeličo vyskúšal a neskončilo sa to
dobre? Máš v tom zmätok? Túžiš po láske, a predsa sa vždy nanovo popáliš?
Každý ti hovorí niečo iné? Vezmi si do rúk Sväté písmo a čítaj si z týchto slov
na cestu. Ony ti ukážu smer.

Je moţné milovať sa s niekým
a na druhý deň sa tváriť,
akoby sa nič medzi nami nestalo?
Má telo moc pamätať si kaţdý dotyk?

Pre ČISTÝ ROK pripravil: Peter Naňo SDB

ČISTÝ ROK [Nr.9]

Nájdi vo Svätom písme vety
o láske muţa a ţeny,
ktoré silno zasahujú tvoje srdce.
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