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Ježišu môj, pomáhaj mi šíriť tvoju vôňu,
kamkoľvek by som šla.
Nalej do mojej duše tvojho Ducha
a naplň ju tvojou láskou,
aby prenikla do môjho bytia
takým totálnym spôsobom,
aby celý môj život mohol byť iba vôňou a láskou
prenesenou skrze mňa a videnou vo mne,
aby každá duša, s ktorou prídem do kontaktu,
mohla cítiť tvoju prítomnosť v mojej duši,
a potom pozerať nahor
a vidieť už nie mňa,
ale teba, Ježišu.

Sv. Matka Tereza

slovo na úvod
Za učencom s povesťou svätosti prišla žena,
aby jej chorému synovi zo zdravotných dôvodov
zakázal jesť cukríky, lebo lekárov a ju neposlúcha.
Muž ich poprosil, aby prišli o mesiac. Keď ho znovu
navštívili, povedal chlapcovi: „Nejedz cukríky!“
Žena sa spýtala: “Prečo ste mu to nepovedali už pred
mesiacom?“ Starec odpovedal: „Pretože vtedy som ešte
jedol cukríky.“
Koľkokrát iných poúčame a zakazujeme im
„cukríky“, hoci sami trpíme obžerstvom. Silu slova napĺňajú skutky.
Ako povedal Svätý Otec František: „Bohu sa páči jedine viera vyznávaná
životom.“
Sami nemajúc Ducha Svätého ťažko o ňom môžeme svedčiť. Jeho moc
a dary sú dané pre službu a v nej sa prejavujú. Nie v takej, kde nútime
Boha plniť naše priania, ale v službe lásky, kde sme ochotní obetovať vlastné
„cukríky“, aby sme pomohli iným.
Milostivý čas Turíc nám ponúka možnosť nanovo zapáliť srdcia ohňom
Ducha Svätého vo večeradle, tentokrát aj so Svätým Otcom v Ríme pri
oslavách 50. výročia vzniku Katolíckej charizmatickej obnovy. Využime
správne tento čas milosti!
-aj-
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spravodajstvo

Rada KCHO pripravuje konferenciu
Rada Katolíckej charizmatickej obnovy
rokovala na dvoch
posledných zasadnutiach o príprave programu a organizácii Katolíckej
charizmatickej konferencie 2017.
Otec Dušan Lukáč a Elena
Ferancová viedli zasadnutia.
Jednotlivé diecézy si rozdelili
úlohy
pri
organizácii
konferencie. Prítomní navrhli
čo najzaujímavejšie zloženie
programu troch dní konferencie,
ktorá sa tento rok uskutoční
v Trnave – v športovej hale,
25. až 27. augusta. Účastníci
majú možnosť prežiť posledný
prázdninový víkend duchovne,
načerpaním nových vedomostí,
skúseností i milostí Božieho Ducha.
Zahraničným
hosťom
konferencie
bude páter Vojtěch Kodet, prítomným
sa prihovorí prednáškami aj v bloku

otázok a odpovedí. Počas svätej omše
sa účastníkom prihovorí aj arcibiskup
Ján Orosch. Na podujatí bude možnosť
pristúpiť k sviatosti zmierenia aj k
modlitbe príhovoru.
-aj-

Stretnutie vedúcich
spoločenstiev
V Kňazskom seminári sv. Gorazda v Nitre
sa 18. marca 2017 konalo stretnutie vedúcich
spoločenstiev Nitrianskej diecézy. Prítomným
sa prihovoril Mons. Peter Brodek. Poukázal na
súčasný cieľ spoločenstiev: „ísť na perifériu“, ako
povedal aj pápež František. V prednáške predstavil
prítomným vzácny pápežský dokument Iuvenescit
Ecclesia (Cirkev sa omladzuje), ktorý vyšiel v máji 2016, napísaný Kongregáciou
pre náuku viery na podnet pápeža Františka, ako list biskupom Katolíckej cirkvi o
vzťahu medzi hierarchickými a charizmatickými darmi pre život a poslanie Cirkvi.
-aj2
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Obnov svoje zázraky
Maďarsko priamo v hlavnom meste privítalo na konferencii s názvom
Obnov svoje zázraky 12. a 13. marca aj členov Katolíckej charizmatickej
obnovy zo
Slovenska.
Damian Stayne - muž
s
darom
zázrakov
a
charizmou uzdravovania,
z Cor et Lumen Christi
Community, bol významnou
osobnosťou tohto podujatia.
Prítomných zaujala jeho
pokora, bol vždy v ústraní
a všade dával pred seba
Pána. V budúcom roku sa
môžeme tešiť na stretnutie
s týmto vzácnym mužom na
Slovensku.
-ajDamian Stayne a Vladimír Malík
na konferencii v Maďarsku
foto: V.Malík, Ľ.Cibuľová
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formácia

Tešiť zarmútených
Smútok či zarmútenie je citový stav, ktorému nie vždy zodpovedá
akási primeraná príčina. Toto pozorovanie sa týka nielen malého dieťaťa,
ktoré veľmi dramatickým spôsobom prejavuje navonok svoje utrpenie,
vyvolané hocijakou maličkosťou. Veľmi často sa aj dospelé osoby čímsi
sužujú, ale ak to vezmeme objektívne, nie vždy sú to vážne veci. Stáva sa
však aj to, že dôvod súženia je skutočne vážny.
Skúsenosť osoby prežívajúcej smútok,
nezávisle od príčin takého stavu, je ťažko
prijateľná. Veľkú úľavu v prežívaní utrpenia
prináša potecha zo strany druhého človeka.
Vie to každý, kto to zakúsil. V 2. Liste
Korinťanom sv. Pavol píše: „On nás potešuje
v každom našom súžení, aby sme mohli aj my
potešovať tých, čo sú v akomkoľvek súžení,
tou útechou, ktorou Boh potešuje nás” (2 Kor
1, 4).
Aby sme dokázali potešovať iných, neraz
aj my sami potrebujeme prijať potechu. Raz
prišiel k lekárovi – psychiatrovi pacient a
prosil o pomoc v jeho chorobe. Už dlhší čas
sa sužuje, nezakusuje radosti. Lekár navrhuje,
aby najprv využil jednoduché spôsoby boja so
smútkom: „Do nášho mestečka prišiel cirkus.
4

Včera moji blízki boli na vystúpení. Hovorili,
že sa dávno tak nenasmiali. Klincom programu
bolo vystúpenie istého klauna. Bol dokonalý!
Pane, možno, ak zájdete do cirkusu, trochu sa
rozveselíte!“ – „Pán doktor, je tu istý problém.
Ako ma vidíte – ja som ten klaun.“
Účinným potešiteľom môže byť osoba,
ktorá prežíva hlbokú vnútornú radosť. Zdanie
nás môže veľmi často uvádzať do omylu.
Niekedy stretávame ľudí s „nalepenými“
úsmevmi, ktoré sa nekryjú s tým, čo oni
skutočne cítia (pred kamerou...). Niektorí
sa napríklad zamýšľajú, ako je to možné,
že tak mnoho skvelých komikov i navonok
úspešných ľudí prežívalo stavy ducha, ktoré
vôbec nekorešpondovali s tým, ako ich
vnímali ľudia. Napriek ovzdušiu vonkajšieho
CHARIZMA 2/2017

úspechu sú sami unavení životom a siahajú po
narkotikách alebo iných prostriedkoch, ktoré
„utišujú“ bolesť existencie.
Okrem týchto prípadov je tu však oveľa
viac ľudí utrápených rôznymi problémami
a každodennými ťažkosťami života, vedľa
ktorých denne stojíme, stretávame sa s nimi.
A to je ten čas, kedy sa od nás očakáva, že
prinesieme niečo z prameňa Božej útechy.
Len v ňom nachádzame potrebné oslobodenie
a návrat k Božej radosti. Či už vtedy, keď sa
oslobodzujeme od toho, čím sme si zviazali
naše ruky i srdce, alebo keď sa oslobodzujeme
vďaka Božej milosti od hriechov. Skrúšenosť
srdca sa nevylučuje s vierou v Božie
milosrdenstvo, práve naopak: otvára srdce
dokorán Božej láske. Skrúšené srdce je však
niečo celkom iné než srdce pyšné, ktoré na
miesto svetla Božej tváre neustále kontempluje
vlastnú temnotu a nechce sa dať potešiť. Boh
napĺňa svojou milosťou naše slzavé údolie a
uzdravuje náš život. V ňom však prijímame
aj poslanie. „Radujte sa s radujúcimi, plačte s
plačúcimi!“(Rim 12,15)
Spolucítiť s užialenými
Pán Boh nás používa na povzbudenie tých,
ktorí sa cítia opustení, bezvládni, plačúci.
Plačúci človek priťahuje k sebe súcit tých,
ktorí s ním spolucítia. Vo farnosti sa odohrala
rodinná tragédia. Rodičom zahynula jediná
dcéra pri autohavárii. V predvečer pohrebu
pozvali na návštevu aj miestneho kňaza. V
ten večer strávil u nich asi dve hodiny. Bol
účastný na ich bolesti, žiali, keď vyjadrovali
spomienky na tú, ktorú tak veľmi milovali a
pre ktorú žili. „Počas celého večera som sa
nezmohol ani na jediné slovo útechy, tak nám
bolo všetkým ťažko,“ spomínal na oný večer.
Asi týždeň po pohrebe sa pri ňom zastavil
otec zomrelej a vyjadroval mu vďačnosť, že v
ten večer bol medzi nimi. „Ale veď som vám
nepovedal ani slovo útechy, povzbudenia,“
ospravedlňoval sa kňaz. „To nebolo potrebné,

dôležité je, že ste boli s nami v našom
žiali,“ odpovedal otec. Spolucítiť s
užialenými je prejavom Božej lásky v nás a tá
sa vie prejaviť aj bez slov. Poznáme Ježišovo
spolucítenie pri matke, ktorá odprevádzala
na márach svojho jediného syna, poznáme,
že Ježiš zaslzel pri hrobe Lazárovom. On sa
stáva potechou zarmútených.
V knihe „O nasledovaní Krista“ od
Tomáša Kempenského sa Ježiš obracia na
čitateľa: „Ešte žijem ja – hovorí Pán – som
pripravený podporiť ťa i potešiť viac, ako som
zvykol, ak mi budeš dôverovať a nábožne
ma vzývať“ (III. kniha, 57. kap.). Kľúčom
k opravdivej radosti je modlitba, vzťah s
Bohom. Možno povedať, že vďaka nemu,
„vstupujeme do radosti svojho Pána“ (Mt 25,
21). Do radosti a útechy Ducha Svätého.
Dobro má vždy tendenciu šíriť sa
Neutekajme od Kristovho vzkriesenia,
nepokladajme sa za porazených, nech už sa
stane čokoľvek. Veď nič nie je mocnejšie
ako jeho život, ktorý nás ženie vpred... Sú
kresťania, ktorých život je ako pôst bez
Veľkej noci... Dobro má vždy tendenciu šíriť
sa. Každá autentická skúsenosť pravdy a
krásy a každý človek, ktorý prežíva hlboké
oslobodenie, získava väčšiu citlivosť na
potreby druhých. Keď sa dobro šíri, zapúšťa
korene a rozvíja sa. Práve preto ten, kto
túži žiť dôstojne a plnohodnotne, nemá inú
možnosť, než všímať si druhých a snažiť sa
o ich dobro. Nemalo by nás prekvapiť to, čo
hovorí sv. Pavol: „Lebo nás ženie Kristova
láska“ (2 Kor 5,14); (Evangelii gaudium -EGexortácia P. František)
On stále obnovuje svojich veriacich:
v ktoromkoľvek veku „dostávajú novú silu,
získavajú krídla ako orly, utekať budú a
neustanú, budú putovať a neomdlejú“(Iz
40,31). Kristus je „večné evanjelium“(Zj 14,6)
a je „ten istý včera i dnes a naveky“(Hebr
5

formácia
13,8), ale jeho bohatstvo a krása i útecha sú
nevyčerpateľné.
Ako doširoka a ako hlboko vedie citlivosť na
milosrdenstvo, čo konkrétne môže znamenať
pre kresťana a čo konkrétne dokáže, krásne
vyjadrila sestra Faustína v modlitbe z roku
1937:
„Pomôž mi, ó, Pane, aby moje oči boli
milosrdné, aby som nikdy neupodozrievala
a nesúdila podľa vonkajšieho zdania, ale
hľadala to, čo je v duši mojich blížnych pekné,
a prichádzala im na pomoc.
Pomôž mi, aby môj sluch bol milosrdný,
aby som bola naklonená potrebám svojich
blížnych, aby moje uši neboli ľahostajné voči
bolesti a stonaniu blížnych.

Pomôž mi, Pane, aby môj jazyk bol
milosrdný, aby som nikdy nehovorila hanlivo
o blížnych, ale pre každého mala slovo útechy
a odpustenia.
Pomôž mi, Pane, aby moje ruky boli
milosrdné a plné dobrých skutkov, aby som
vedela svojim blížnym robiť len dobre, a sama
si vyberala ťažšie, namáhavejšie práce.
Pomôž mi, aby moje nohy boli milosrdné,
aby som sa vždy ponáhľala pomáhať blížnym,
premáhajúc svoju vlastnú únavu a ustatosť.
Moje pravé odpočinutie je v službe blížnym.
Pomôž mi, Pane, aby moje srdce bolo
milosrdné, aby som vedela spolucítiť s
každým utrpením svojich blížnych. Nikomu
neodmietnem svoje srdce. Budem prebývať
úprimne aj s tými, o ktorých viem,
že zneužijú moju dobrotu, a sama
sa ukryjem v najmilosrdnejšom
Ježišovom Srdci. O vlastných
utrpeniach budem mlčať. Nech si
tvoje milosrdenstvo odpočinie vo
mne, ó, Pane môj.
Sám mi kážeš, aby som sa cvičila
v troch stupňoch milosrdenstva:
po prvé: skutok milosrdenstva –
akéhokoľvek druhu, po druhé:
milosrdné slovo – ak nebudem
môcť skutkom, tak slovom; tretím
je modlitba. Ak nebudem môcť
milosrdenstvo preukázať skutkom
ani slovom, vždy môžem modlitbou.
Modlitbou dosiahnem aj tam, kam sa
nemôžem dostať fyzicky. Ó, Ježišu
môj, premeň ma v seba, lebo ty všetko
môžeš.“ (Denníček, Trnava – Košice,
1998, s. 73 – 74)

sestra Faustína Kowalska
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Vstupujme teda čo najčastejšie do
radosti nášho Pána skrze modlitbu,
aby sme boli v stave prinášať potechu
iným.
Peter Brodek
CHARIZMA 2/2017
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Prúd milosti
v Cirkvi
a pre Cirkev
Salvatore Martinez,

prezident Obnovy v Duchu Svätom v Taliansku
Aký význam má pre vás jubilejná
udalosť?
Každé výročie je vždy časom na
„inventarizáciu“ a „opätovný štart“, časom na
„spomienku“ a „proroctvo“.
Podľa Ježišovho učenia je to tak, ako so
všetkým, čo pochádza od Ducha Svätého.
„Keď príde on, Duch pravdy, uvedie vás
do plnej pravdy“ (Jn 16,13). Jubileum je par
excellence (predovšetkým) pre čas obnovy!
Nielen preto, že v nás prebúdza to podstatné
pre našu charizmatickú identitu a poslanie,
ale preto, že pre nás získava milosť nového
začiatku, nového cirkevného spoločenstva,
nového svedectva a otvorenosti voči svetu,
osobitnú cestu k tým, ktorí trpia a čakajú na
spásu.

prvky, ktoré sú vlastné nášmu „prúdu milosti
v Cirkvi a pre Cirkev“, sú drahé pre srdce
pápeža Františka. Chcel by som zdôrazniť
šesť: Byť veľkou silou v službe Evanjelia v
radosti Ducha Svätého. Robiť všetko založené
na adorácii. Propagovať semináre Nový život
v Duchu na šírenie krstu v Duchu Svätom
. Hľadať jednotu v rozmanitosti. Dávať
svedectvo o duchovnom ekumenizme.
Približovať sa k chudobným a trpiacim.
Aké sú vyhliadky a výzvy, ktoré sa
očakávajú po týchto oslavách Katolíckej
charizmatickej obnovy?
Vyhliadky a výzvy sú rovnaké ako vždy:
inkarnovať sa v dejinách tak, ako to urobil
Ježiš, vyživujúc sa pomazaním Ducha,
aby sme evanjelizovali v moci Ducha a
jeho chariziem. Turíce sa nekončia. A naša
charizmatická viera prináša ovocie a naďalej
dáva život skupinám, komunitám, službám,
dielam. Týmto spôsobom fascinácia Ježišom,
živým a pôsobiacim uprostred nás, sa dotýka
súčasnej generácie novou láskou. Je úžasné
vidieť, že Duch Svätý je rovnaký včera, dnes
a vždy. Môžeme vždy rásť a nezmenšovať sa.
A tak Obnova, srdečné, šťastné Jubileum!

Čo od nás očakáva Svätý Otec František,
keďže on sám nás pozval, aby sme žili Turíce
spoločne ako Katolícka charizmatická
obnova s vedomím, že tento rok oslavujeme
päťdesiate výročie?
Mali sme to privilégium prijať Svätého Otca
Františka pri príležitosti dvoch historických
zhromaždení v Ríme, v roku 2014 na
Olympijskom štadióne a v roku 2015 na
Námestí sv. Petra a na Olympijskom štadióne.
V dvoch príhodných okamihoch Ducha, ktoré
Preklad: Róbert Lauko
Svätý Otec František jasne a motivujúco
Článok prevzatý z http://www.
adresoval Obnove. Niektoré rozlišujúce ccrgoldenjubilee2017.org/sm.php?lang=en
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Kázeň o Duchu
Svätom
Ján Mária Vianney
Čím to, že sa niektorí svätí tak oslobodili
od zeme? Pretože sa nechali viesť Duchom
Svätým. Tí, ktorí sa nechajú viesť Duchom
Svätým, majú správne úsudky. Preto
je toľko neučených, ktorí omnoho viac
chápu než tí, ktorí sú učení. Ak sme vedení
Duchom Svätým, ktorý je svetlo a sila, učí
nás rozpoznávať pravdu od bludov a dobré
od zlého. Ako ďalekohľad, ktorý ukazuje
predmety zväčšene, dáva nám vidieť
dobré a zlé vo veľkom. S Duchom Svätým
vidíme všetko veľké: vidíme veľkosť
najmenších skutkov vykonaných pre
Boha, ale tiež veľkosť najmenších chýb.
Ako poznáva hodinár cez lupu najmenšie
kolieska hodín, tak poznávame vo svetle
Ducha Svätého všetky podrobnosti
svojho biedneho života. Tie najmenšie
nedokonalosti sa nám v jeho svetle javia
veľmi veľké. Najmenšie hriechy spôsobujú
škaredosť. Práve preto Najsvätejšia Panna
nikdy nezhrešila. Duch Svätý jej dal
poznať ošklivosť zla. Desila sa s hrôzou
pred najmenšou chybou.

Tí, ktorí majú Ducha Svätého, nemôžu byť
domýšľaví. Poznávajú tak dobre svoj úbohý
stav. Pyšní sú tí, ktorí nemajú Ducha Svätého.
Ľudia sveta ho nemajú, alebo ho majú len na
chvíľku, nezostáva u nich, svetský chaos ho
vyplaší. Kresťan vedený Duchom Svätým
rád zanecháva statky tohto sveta, aby sa
snažil získať poklady nebeské a dokáže ich
rozoznávať. Pohľad sveta nevidí viac než život

8

pozemský, tak ako moje oko nevidí ďalej než
tieto steny, pokiaľ sú dvere kostola zatvorené.
Ale oko kresťana vidí až do večnosti.
Človeku, ktorý sa nechá viesť Duchom
Svätým, sa zdá, akoby nebolo sveta. Svetu
sa však zdá, akoby nebolo Boha. Záleží teda
na tom, kto nás vedie. Ak nás nevedie Duch
Svätý, ak robíme čokoľvek, nie je v tom
zmysel ani vkus. Naopak, ak nás vedie Duch
Svätý, je vo všetkom, čo robíme skutočné
zaľúbenie – človek by radosťou umrel. Tí,
ktorí sa nechávajú viesť Duchom Svätým,
cítia v sebe blaženosť, zatiaľ čo zlí kresťania
chodia v tŕní a po ostrých kameňoch.
Človek, ktorý má Ducha Svätého, nepociťuje
nikdy dlhú chvíľu, keď je v prítomnosti Božej,
z jeho srdca vychádza láska. Bez Ducha
Svätého sme ako kameň na ceste. Vezmime
do jednej ruky nasatú špongiu a do druhej
kremeň a stlačíme. Z kremeňa nevytlačíme
nič, ale zo špongie vyžmýkame veľa vody.
Špongia je duša naplnená Duchom Svätým
a kremeň je srdce studené a tvrdé, v ktorom
Duch Svätý nebýva. Duša, ktorá má Ducha
CHARIZMA 2/2017

Svätého, nachádza v modlitbe veľký pôžitok a jedná s nami ako veľký kráľ, ktorý
čas na modlitbu sa jej zdá príliš krátky. Nikdy dáva príkaz svojmu ministrovi viesť
nezabúda na Božiu prítomnosť. Jej srdce je jedného zo svojich poddaných a hovorí mu:
pred dobrým Vykupiteľom v Najsvätejšej „Budeš sprevádzať tohto človeka všade a
sviatosti ako hrozno v lise. Duch Svätý tvorí privedieš mi ho naspäť zdravého.“ Aké je
v srdciach spravodlivých myšlienky a plodí krásne, milé dieťa, mať za sprievodcu Ducha
v ich ústach slová. Tí, ktorí majú Ducha Svätého. Ach, ten je dobrým sprievodcom. A
Svätého, nevydávajú zo seba nič zlé. Všetky predsa sú ľudia, ktorí ho nechcú poslúchať.
plody Ducha Svätého sú dobré. Bez neho Duch Svätý je ako človek, ktorý má voz s
je všetko studené. Preto, keď si všimneme, dobrým koňom a pozýva nás, aby sme s
že ubúda horlivosť, musíme rýchle konať ním išli tam či inam. Potrebuje náš súhlas.
deväťdňovú pobožnosť k Duchu Svätému, Ach, ako je to ľahké. Nepotrebujeme nič iné,
aby sme ho prosili o vieru a lásku. Keď niekto než povedať áno. Uvedomme si teda: Duch
vykonal duchovné cvičenie, je plný dobrých Svätý nás chce zaviesť do neba, potrebujeme
prianí. Tie sú dychom Ducha Svätého, ktorý povedať áno a nechať sa viesť. Duch Svätý je
prešiel našou dušou a všetko obnovil tak, ako ako záhradník, ktorý obrába našu dušu. Duch
teplý vietor zohrieva ľad a prináša opäť jar. Svätý je naším služobníkom. Je tu dobrá puška.
Nie ste síce veľkými svätcami, ale predsa Vy ju nabijete. Ale niekto z nej musí vystreliť.
mávate okamžiky, kedy zakúšate sladkosť Taktiež v nás je schopnosť konať dobro jedine
modlitby a prítomnosť Božiu:
skrze Ducha Svätého, ten totiž
sú to návštevy Ducha
pôsobí dobré skutky.
„Keby
som
poznal
Svätého.
Ak
ho
Duch Svätý spočíva
teba a keby som poznal
máme, naše srdce sa
v
spravodlivých
rozširuje a kúpe sa
dušiach
ako holubica
seba,“
v Božej láske. Ryba
v dobrom hniezde.
povedal sv. Augustín.
nikdy nenarieka, že
Zahrieva dobré priania v
má príliš veľa vody. Tak ani
čistej duši ako holubica svoje
dobrý kresťan nikdy nenarieka, že je
mláďatá. Vedie nás ako matka svoje
príliš dlho u dobrého Boha. Niektorým sa zdá dvojročné dieťa za ruku, tak ako človek, ktorý
náboženstvo nudné práve preto, že nemajú vedie slepého. Sviatosti, ktoré ustanovil náš
Ducha Svätého. Keby sme mali zatrateným Pán, by bez Ducha Svätého nič neprospievali
povedať: „Prečo ste v pekle?“ Odpovedali by: nášmu spaseniu. I smrť nášho Pána by bez
„Pretože sme sa protivili Duchu Svätému.“ neho bola neplodná. Preto povedal náš Pán
A keby sme sa spýtali svätých: „Prečo apoštolom: „Pre vás je dobré, aby som odišiel.
ste v nebi?“ Odpovedali by: „Pretože sme Lebo, keby som neodišiel, neprišiel by k vám
poslúchali Ducha Svätého.“ Ak nás napadajú Utešiteľ.“ Príchod Ducha Svätého zúrodnil
dobré myšlienky, je to dôkaz toho, že nás siatie milostí. Sejte pšenicu do zeme! Dobre!
navštevuje Duch Svätý. Duch Svätý je sila. Je však potrebné slnko a dážď, aby vzišla a
Duch Svätý udržal svätého Simeona na dorástla do klasov. Každé ráno by sme mali
stĺpe. On posilňuje mučeníka. Bez neho by povedať: „Bože môj, pošli mi svojho Ducha,
mučeníci padali, ako padá lístie zo stromov. aby mi dal poznať, čo som ja a čo si ty.“
„Keby som poznal teba a keby som poznal
Keď zapálili hranice mučeníkov, ochladzoval
Duch Svätý žiar ohňa teplom božskej lásky. seba,“ povedal sv. Augustín.
Dobrý Boh nám zosiela Ducha Svätého a
9
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POKORA

Spýtali sa starca Izaiáša: „Čo je pokora?“
- Pokora znamená pokladať seba samého
za väčšieho hriešnika ako sú všetci ľudia
a pohŕdať samým sebou, akoby si pred
Bohom nerobil nič dobrého.
- Skutkom pokory: mlčať, s nikým
sa nedoťahovať, nehádať sa, vedieť sa
podriadiť, pozerať k zemi, mať pred očami
smrť, neklamať, nehovoriť naprázdno,
neodporovať väčšiemu, nechcieť zadržať
jeho slovo, zniesť urážku, nenávidieť
pohodlie, vo všetkom si robiť násilie, bdieť,
zničiť vlastnú vôľu, nikoho nedráždiť,
nikomu nezávidieť.
- Urob všetko pre to, aby si nebol ty dôležitý, aby si sa mohol oddať plaču, a zo všetkých síl
sa postaraj, aby si sa nedostal do hádky o vieru a vieroučné názory, ale nasleduj Cirkev.
Boha nemôže nikto pochopiť.
- Ten, kto získal pokoru, vzťahuje výčitku brata sám na seba a hovorí: „To ja som spravil
chybu.
- Nech nehovorí tvoj jazyk, ale tvoje jednanie.
- Tvoje slovo nech je pokornejšie než činy.
- Nehovor proti svojmu svedomiu.
- Múdrosť nie je rozprávať, múdrosť je poznať čas, kedy treba hovoriť.
- S poznaním mlč, s poznaním hovor.
- Dávaj pozor skôr, než budeš hovoriť, a odpovedaj, čo musíš. - Nepredvádzaj sa so svojím
poznaním, pretože aj tak nikto nič nevie.
- Cieľom všetkého je ponížiť sa, byť nižšie ako blížni a priľnúť k Bohu.
-jp-

Sv.Tomáš Akvinský považuje
pokoru za cnosť cností.
10

Pokora (lat. humilitas, rus. smirenomudrije,
nem. Demut, angl. humility) je jednou zo siedmich
cností, je to slobodné, nie vynútené uvedomovanie
si vlastnej nedokonalosti pred vyššou existenciou,
môže byť nesprávne chápaná ako závislosť na
niekom.
Opakom pokory (jedna z cností) je pýcha (lat.
superbia), ktorá patrí medzi sedem hlavných
hriechov.
(filozofický slovník)
CHARIZMA 2/2017
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Charizmatická farnosť
Fa r n o s ť D u b n i c a n a d Vá h o m j e “ c h a r i z m at i c ká “ ,
n a ko ľ ko t u p ô so b i a d ve c h a r i z m at i c ké s p o l o č e n st vá :
S p o l o č e n st vo
S ka l a
a
S p o l o č e n st vo
K l a sy.

SKALA z Dubnice nad Váhom

Sme rodinné charizmatické spoločenstvo
z Dubnice nad Váhom. Stretávame sa každý
piatok o 16.30 h v Katolíckom dome.
Spoločenstvo má niekoľko výnimočností. V
prvom rade sme interdiecézne spoločenstvo,
ktorého členovia sú z nitrianskej, žilinskej
a banskobystrickej diecézy. Po druhé,
spoločenstva sa zúčastňujú aj naše deti, ktoré
majú možnosť využiť rôzne aktivity a hry v

Katolíckom dome. Po tretie, naše stretnutia sú
na mariánskom pútnickom mieste, kde máme
vo veľkej úcte zázračnú sochu dubnickej
Panny Márie. Jadro spoločenstva tvoria
členovia, ktorí prešli seminárom KCHO
v Duchu Svätom v Trenčíne v roku 2014 .
Požehnaním sú manželské páry – charizmatici
s rodinami.
Skôr, ako spoločenstvo vzniklo, bola
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myšlienka zachrániť rodiny a manželstvá
pred rozpadom. Pokračovalo to modlitbami
za ľudí, ktorí potrebovali pomoc. Silným
zážitkom bol spoločný výlet na pútnické
miesto - Skalka nad Váhom pri Trenčíne
v roku 2013, kde sa nás mocne dotkol Boh
a začali sme sa stretávať. Preto aj názov
spoločenstva „Skala“. Našou Skalou je
Kristus a Katolícka cirkev, na ktorej učení
chceme pevne stáť. Spoločenstvo je otvorené,
môže prísť každý, kto cíti potrebu zažiť
spoločné chvály a modlitbu príhovoru za seba
alebo svojich blízkych. Každý prvý piatok v
mesiaci máme spoločné chvály vo farskom
kostole sv. Jakuba pri vyloženej Sviatosti
Oltárnej od 16.30 do 17.30 hod. Po nich máme
uzavreté spoločenstvo, ktorého sa zúčastňujú
iba členovia, ktorí prešli seminárom.
Riešime organizačné záležitosti a zdieľame
sa. Navzájom sa premodlievame, aby nás
Pán obdaril potrebnými charizmami. Takto
vyzbrojení chceme slúžiť blížnym modlitbou
príhovoru a plniť Božiu vôľu.
V rámci piatkového spoločenstva hlavnú
časť tvoria spoločné chvály, ktorých
vrcholom je modlitba príhovoru
učeníkov za seba navzájom a za tých,
ktorí to potrebujú, resp. za ktorých
nás Duch pobáda k modlitbe.
Po chválach mávame krátke
vyučovanie a v rámci možností
i zdieľanie. Nie je to však
pravidlo, nakoľko sa snažíme
vždy v úvodnej modlitbe rozlíšiť,
čo chce v ten deň Duch Svätý
konať a k čomu nás vedie. V
prípade potreby slúžime v rámci
spoločenstva aj individuálnou
modlitbou príhovoru za konkrétnu
osobu s konkrétnym úmyslom.
Tiež sa spolupodieľame na duchovnej
obnove pre opatrovateľky v Trenčianskych
Tepliciach.
Na pozvanie miestneho
kňaza alebo spoločenstva evanjelizujeme
12

i v okolitých farnostiach. Niektorí učeníci
absolvovali seminár lektorov v Nitre.
Podľa svojich možností a potreby slúžia
formou prednášok na seminároch v KCHO
v Duchu Svätom v rámci celej diecézy.
Taktiež sa niektorí z nás zúčastňujú školy
modlitby príhovoru a chariziem v Nitre.
Následne slúžia modlitbou príhovoru podľa
potreby
a odporúčania na seminároch
KCHO v nitrianskej diecéze. Požehnaním
pre naše spoločenstvo sú saleziáni a sestry
FMA v našej farnosti. Vychádzajú nám v
ústrety a spolupracujeme s nimi pri rôznych
spoločenských podujatiach. V tomto čase
prebieha u nás seminár KCHO v Duchu
Svätom. Na jeho organizovaní a realizácii sú
účastní aj členovia druhého charizmatického
spoločenstva “Klasy“ z Dubnice nad
Váhom. Našou spoločnou snahou
je jednota našich spoločenstiev
v rámci spoločných podujatí
dubnickej farnosti.
Peter Liška

CHARIZMA 2/2017
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Keď Pán zaseje túžbu,

aj zo SKALY vyrastú KLASY

Pri písaní tohto príspevku by sme chceli chváliť Pána, ako koná v našich životoch, aj v
životoch našich blížnych. Dovoľte nám predstaviť sa, sme z Dubnice nad Váhom a naše
spoločenstvo sa volá Klasy.

Kedysi sme sa stretávali ako manželské
spoločenstvo a po ôsmich rokoch vzájomného
zdieľania sme v srdciach zacítili túžbu ísť s
Pánom viac na hlbinu. Netrvalo dlho a Pán
nám poslal do cesty členov spoločenstva
Skala z Nemšovej. A tak sme začali spoznávať
charizmatickú vetvu Katolíckej cirkvi. Prišlo
pozvanie na seminár KCHO „Život v Duchu“,
ktorý sa po dlhšom čase, v marci 2014, konal
v Trenčíne. Toto stretnutie organizovalo
spoločenstvo Prameň a zišlo sa tam okolo 60
účastníkov, pričom s takým počtom sa ani
nerátalo. Nuž, Pán konal.
Pán nás uzdravoval z mnohých zranení a
viacerí z nás pri modlitbe príhovoru za vyliatie

Ducha zažili s Duchom Svätým mocné i
úsmevné zážitky. Vzdelával nás, požehnával
a pritiahol k sebe bližšie. Duch Svätý sa
aj v našich životoch začal prejavovať cez
charizmy, ktoré sme spoznávali a dostávali.
Začali sme sa stretávať v Katolíckom dome v
Dubnici nad Váhom u bratov saleziánov.
Anjelské voje zvolali: „Klasy, vyklíčte zo
Skaly...!“
Rozrástli sme sa na veľké spoločenstvo.
Pán nás viedol a dal nám pochopiť, aby sme
vytvorili nové. V septembri 2014 sme od nášho
pána farára dostali požehnanie a odvtedy
sa v Katolíckom dome stretávame každý
pondelok v týždenných intervaloch. Výročie
13
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vzniku si pripomíname na meniny našej
Nebeskej Mamičky Márie, 12. 9. Približne
rok sme boli uzavretým spoločenstvom,
snažili sme sa upevniť a rásť v dôvere v
Pánovi. Uplynul ďalší rok a Pán nám dal cez
charizmy a rozlišovaním spoznať meno pre
naše spoločenstvo - Klasy. Túžime byť jeho
deťmi, dozrievať a rásť v jeho svetle i pokore
ako klasy obilia, ktoré sa v plnosti a zrelosti
skláňajú pred svojím Stvoriteľom.
Pomaly sme sa rozrástli do dnešného počtu
18 členov, z toho 6 manželských párov s
malými deťmi. Nedávno sa dvom párom
narodilo bábätko a ďalšie dva prírastky
čakáme. Chválime Pána, že nás požehnáva aj
na našom potomstve.
Tešíme sa, že nás Boh povoláva do služby,
do ktorej si nás vzdeláva a vyzbrojuje. Traja
členovia prešli lektorskou školou a slúžia pri
organizovaní seminárov KCHO. Dvaja sa
zúčastňujú aj školy charizmatickej modlitby,
vedenej otcom Petrom Brodekom v Nitre. Náš
hudobný tím spolupracuje pri prvopiatkových
chválach v kostole sv. Jakuba. Niektorí
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slúžime ako lektori čítaním Božieho slova
v liturgii. Jeden z nás pomáha spravovať
webovú stránku farnosti. Spolupracujeme
aj s Walsinghamským spoločenstvom na
Slovensku, ktoré už piaty rok organizuje
katolícku pútnickú konferenciu Nové
svitanie v Skalke nad Váhom pri Trenčíne.
Nášho nebeského Otecka prosíme, aby nám
ukazoval, kde si nás chce použiť. Sme vďační
za všetky malé aj veľké zázraky, ktoré sme
s ním mohli zažiť pri službe jeho maličkým,
našim sestrám a bratom, ktorých nám posiela.
Máme túžbu duchovne prebúdzať našu
farnosť a uvoľniť tak Božiu milosť pre naše
mestá, v ktorých žijeme, pre život s Pánovým
Duchom.
Na záver by sme chceli poďakovať
priateľom zo spoločenstva Skala, že boli a sú
nástrojom Božím, ďalej spoločenstvu Prameň
v Trenčíne a ostatným bratom a sestrám,
ako aj otcovi Petrovi za všetku službu, lásku
i modlitby, ktoré stoja za našou cestou k
Pánovi. V modlitbe s Vami
spoločenstvo Klasy.

CHARIZMA 2/2017
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Nové svitanie
Na Skalke pri Trenčíne, ktorá je považovaná za najstaršie pútnické
miesto na Slovensku, sa tento rok už po piatykrát uskutoční katolícka
konferencia s názvom Nové svitanie.
Prečo taký názov?
Konferencia s týmto názvom sa totiž koná
vo Walsinghame, starobylom pútnickom
mieste na východe Anglicka, už niekoľko
desaťročí. My, teraz už organizátori
slovenskej konferencie, sme tam boli viackrát
načerpať duchovné sily a inšpiráciu do života
s Duchom Svätým. Po niekoľkých rokoch sme
sa rozhodli, že tento formát pro-rodinnej, plne
katolíckej a plne charizmatickej konferencie
prinesieme aj našim slovenským
bratom a sestrám. Slová „New Dawn“
sme tak doslovne preložili do nášho
jazyka ako „Nové svitanie“.
A prečo Skalka pri Trenčíne?
Naše
spoločenstvo,
oficiálne
pomenované ako „Walsinghamské
spoločenstvo na Slovensku“, sa stretáva
raz mesačne práve v meste Trenčín.
Keďže sme z rôznych kútov Slovenska,
Trenčín sa nám zdal tou správnou
strategickou voľbou. Nuž a spoločná
návšteva pútnickej Skalky zanechala v
nás taký silný dojem, že sme ju - najmä
pre jej premodlenú atmosféru, ktorú tu
cítiť, a nepopierateľnú podobnosť s
Walsinghamom, kde sa koná materská
konferencia - zvolili za miesto, na
ktorom ľuďom túžime ponúknuť
bohatstvo našej milovanej Cirkvi vo
formáte pútnickej konferencie.
Pútnická konferencia Nové svitanie

sa koná priamo na lúke pod kláštorom. Mladí i
starší, rodiny i jednotlivci sem prichádzajú, aby
priamo na tomto malebnom mieste načerpali
vedomosť o Božej láske. Uprostred prírody
rozkladáme svoje stany; prednášky, sväté
omše, chvály, modlitby príhovoru i večerné
bloky zamerané na uzdravenie a vyliatie
Ducha Svätého, to všetko sa uskutočňuje vo
veľkom slávnostnom stane rozloženom oproti
kláštoru. V programe každoročne vítame

program konferencie
v hlavnom stane
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gréckokatolíckym bratom, ktorých
svätá liturgia je slávnostným
záverom konferencie.
O stravu a hygienu účastníkov je
postarané. Kvalitné, plnohodnotné
jedlo trikrát denne je možné si
objednať počas registrácie na našej
stránke. Na lúke nechýbajú toalety
ani sprchový kontajner s teplou
vodou. Program obohacuje nielen
dospelých. Pre deti a mladých
máme súbežné programy, a to v
detskom a mládežníckom stane.
Hry, súťaže, duchovný program,
chvály a dobrodružstvo vedú
skúsení animátori.
Jedným z hostí konferencie v júli 2017
Minulý ročník sme na konferencii
bude aj Michelle Moran, prezidentka ICCRS.
privítali
700
registrovaných
účastníkov. Koľko ich bude tento
našich i zahraničných hostí, v hojnej miere sa rok? Počet si nedovolíme odhadnúť. Vieme
vysluhuje sviatosť zmierenia, znejú chvály, len, že medzi hosťami privítame otca biskupa
modlitebníci premodlievajú účastníkov, Viliama Judáka či Michelle Moran, ktorá
denne sa slúžia sväté omše, modlí sa breviár. zastupuje Katolícku charizmatickú obnovu
Zažívame tak spolu päťdňové nebo na zemi. na celosvetovej úrovni.
Konferencia má svoj vlastný ráz, na
Budeme mať radosť, ak sa v toto leto
spôsob duchovných cvičení - každý deň stretneme aj s vami.
sa venujeme inej oblasti. V prvý deň je to
odkaz duchovných otcov, ktorý si práve na
Organizátori konferencie
tomto mieste pôsobenia
svätého Andreja Svorada
a Beňadika intenzívne
uvedomujeme.
Druhý
deň je dňom zmierenia.
Človek sa tak ponára do
Božieho milosrdenstva.
V tretí deň prichádza
uzdravenie, vo štvrtý sa
sústredíme na Máriu,
našu
matku.
Piaty
deň je dňom pozvania
do evanjelizácie a už
Areál konferencie.
tradične patrí našim
16
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Nové vanutie Ducha
Začiatkom marca sme sa z Nitry vybrali na Konferenciu do Budapešti,
kde bol pozvaný brat Damiána z komunity Cor et Lumen Christi, známy
charizmou uzdravovania a proroctva.
Náš príchod do sály bol plný očakávania.
Hudba, chválové piesne, z ktorých niektoré
nám boli známe z našich stretnutí, to
pripravovalo vzácne podujatie na oslavu
nášho Pána. Nikto neskrýval radosť z toho,
že je tu. Vystúpil konferencier a priblížil nám
stručne program s poznámkou, že program
nie je pevne usporiadaný, nakoľko chceme
byť vedení Duchom Svätým. O krátku
chvíľu prechádzal okolo nás muž a vystúpil
na pódium. Bol to brat Damián z Komunity.
Od samého začiatku jeho vystupovanie bolo
veľmi skromné a zároveň spontánne, srdečné.
Prihovoril sa nám vyučovaním, ktoré celé
smerovalo k Osobe Božieho Ducha.
Poznamenal však hneď v úvode,
že ak chceme, aby Pán zmenil
náš život, je potrebné, aby sme
mu vytvorili priestor. „Zmena si
vyžaduje vytvoriť priestor. A utvoriť
priestor si vyžaduje vypustiť veci z
ruky. Takže, to, čo ste si priniesli,
vypustite z rúk.“ Jeho vyučovanie
pokračovalo výzvou, ktorou oslovil
Sv. Otec František charizmatikov
v roku 2014, keď povedal: „Prosím
vás, nedávajte Ducha Svätého do
klietky. Buďte slobodní.“ Vysvetlil
tieto slová Sv. Otca udalosťou, ktorá
sa spomína v Božom slove, keď kráľ
Dávid sprevádzal Archu Zmluvy
s veľkou radosťou. Jeho radosť
bola taká veľká, že prechádzala do
tanca. On tancoval celou silou pred

Pánom. Jedna z Dávidových žien, Nikol, toto
sledovala, a nepáčilo sa jej to. Bola prekvapená,
ponížená a povedala, že toto bolo pre Dávida
nedôstojné, hanbila sa za jeho slobodu pred
Pánom a opovrhla Dávidom. A Pán spôsobil,
že zostala neplodná. Pápež František hovorí,
že ak mi posudzujeme túto slobodnú chválu,
ktorú vyjadrujeme pred Pánom, Boh urobí, že
budeme neplodní. Budeme uzavretí do našej
formy nábožnosti, a Duch Svätý tam nebude.
Keď niečo dávame do klietky, tak preto, lebo
to chceme skrotiť. Neopovážte sa krotiť Ducha
Svätého, kontrolovať ho. Ak toto urobíme s
Duchom Svätým, pretože máme strach, čo
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by mohol urobiť v našom živote, tak môžeme
prísť potiaľto, ale nie ďalej. Počas týchto dní
nechceme mať klietku. Otázka znela, kto by
chcel, aby veci išli do krajnosti počas týchto
dní? A čo bol zázrak v Káne Galilejskej, ak nie
úplná krajnosť? Ak nemáte krajnosť, nemáte
čo dávať druhým. Dosť je niečo, čo stačí. Ale
ak je niečoho hojnosť, tak to preteká. Ježiš
nám to sám hovorí: „Kto uverí, z jeho vnútra
potečú prúdy živej vody.“ Porozmýšľaj, kam
sa bojím vpustiť Ducha Svätého ja? Akú
18

cenu sme ochotní
my
zaplatiť,
aby
sme získali slobodu
Božieho kráľovstva?
K takémuto životu sa
oplatí dať všetko, ak
chceš veľkú zmenu.
Neraz sa stáva: Ísť
dvakrát na stretnutie,
to sa žiada odo mňa
veľmi veľa. Mám
hovoriť druhým ľuďom
o mojej viere? Boh by
odo mňa nikdy nechcel,
aby som sa vystavil
takejto potupe. Boh sa
na nás pozrel, aby sme
sa zmenili a aby sme
zmenili svet. Jediná
vec sú Božie skutky.
Ľudia potrebujú vidieť
jeho silu, ako pôsobí v
nich. A k tomu vyzýva
pápež
František:
„Neobmedzujte Ducha
Svätého.“ A pokračuje:
„Očakávam od vás,
aby ste priniesli krst
v
Duchu
Svätom
každému katolíkovi.“
Sme v novom období,
pozvaní
prejsť
z
obdobia sucha do
obdobia veľkých prisľúbení. Pokora, jednota
a viera v zázraky to znamená nové obdobie.
Po vyučovaní prichádza kňaz prinášajúci na
pódium Sviatosť Oltárnu. Všetci chceme byť
pri Ježišovi čo najbližšie. Je to čas, v ktorom
koná Ježiš v srdciach nás prítomných. Znejú
piesne chvál a pomedzi nás prechádzajú bratia
a sestry, ktorí sa modlia za jednotlivcov. Za
tých, ku ktorým ich privádza Boží Duch.
Popoludňajší program začal prednáškou
o radosti. Tu spomeniem zážitok, ktorý sme
CHARIZMA 2/2017

mali všetci. Bola to radosť, prerastajúca do
smiechu, šíriaca sa po celej sále.
Pred večerným programom zaznela výzva
od Damiána. „Na dnes večer zavolajte sem
tých, ktorých v tomto meste poznáte a viete
o nich, že sú chorí. Zavolajte ich a povedzte
im, nech sem prídu, lebo Pán bude dnes večer
konať zázraky.“ A naozaj, sála sa doplnila o
mnohých ďalších. Pán bol oslavovaný skrze
chvály, ktorými ho jeho ľud oslavoval a cez
toto všetko Pán prejavoval svoju moc. Početné
uzdravenia, ktoré konal na mnohých z nás
prítomných. Ľudia prichádzali na pódium a
svedčili o tom, z čoho boli uzdravení. Vedľa
nás sedel pán, ktorý bol celý čas smutný a
bledý. Nespieval, ale bolo vidieť, že na niečo
čaká. Čakal na Pána, že sa ho dotkne a uzdraví

ho. A stalo sa tak. Mal vážnu chorobu
krvi. Po uzdravení nadobudol farbu a
spieval s radosťou Pánovi. A tak aj mnohí
ďalší.
Pani, ktorá bola v sále úplne vzadu, prišla
s chodítkom, ktoré jej pomáhalo ako-tak
sa udržať na nohách. Jej nohy boli takmer
vyradené z dôvodu tumoru, ako neskôr
svedčila, ktorý jej blokoval chrbticu a jej
miecha bola značne zúžená. Pri modlitbe
za uzdravenie jej Pán odňal tumor a ona
mohla prebehnúť aj s chodítkom celou
halou až k pódiu, aby vydala svedectvo,
ako Pán zasiahol do jej života a uzdravil
ju. Jej radosť bola veľká a cestu späť
prebehla ako človek, ktorý nebol nikdy
chorý. Chodítko zostalo na pódiu. Už
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ho nepotrebovala. A takto svedčili i ďalší,
ktorých sa Pán dotkol a uzdravil ich. V tento
večer mnohé srdcia ožili. Ožil ich duch, ktorý
chválil Pána za tieto veci, ktoré koná ľuďom
aj dnes, tak ako ich konal vtedy, keď kráčal
ulicami Jeruzalema.
Na druhý deň sme prišli opäť chváliť Pána,
ktorý je živý a koná s mocou. Chvály boli
opäť pre nás veľkým povzbudením a otvárali
naše srdcia pre Pána. Pri nich sme prežívali
tú nádhernú slobodu, ktorou nás Boží Duch
obdaroval. Brat Damián nám v prednáške
odkrýval bohatstvo Božích detí, plynúce
z nášho krstu. Osobitne kládol dôraz na
pokoru a vieru. Za príklad uviedol sv. Pavla,
keď vyznával, že je najmenší z apoštolov.
Ba ani nie je hoden volať sa apoštolom lebo
prenasledoval Božiu Cirkev. On bol naozaj
presvedčený, že je najnehodnejší zo všetkých.
A preto mohol povedať, všetko môžem v tom,
ktorý ma posilňuje. Všetko v Kristovi. Pokora
je naša priateľka. Boh chce, aby sme rástli. A
bez pokory sa nedá rásť. Pokora je najlepšia
príprava na to, aby sme prijali Ducha Svätého.
Pokora môže byť pravá a hlboká iba v kontexte
lásky. Ak ju nesprevádza láska, tak sa mení na
hanbu a zúfalstvo. Pokora je Božie pôsobenie
v nás. Pokora je začiatok viery. Lebo keď sme
pokorní, snažíme sa neuprednostňovať seba.
Zisťujeme, že svoj cieľ nedosiahneme bez
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Boha. Po týchto impulzoch o pokore i o viere,
prišiel čas privítať Ježiša opäť pod spôsobom
chleba v Oltárnej Sviatosti. Ešte nikdy som
nezažila taký dôraz, aký bol položený na
prípravu pred príchodom Pána v Eucharistii.
Buďme ako ľudia v Jeruzaleme. Je to ten istý
Ježiš, ktorý kráčal ulicami Jeruzalema. Všetok
zástup mu prespevoval na slávu. Mávali mu
palmovými ratolesťami a prestierali mu pod
nohy svoje plášte. A keď túto jeho oslavu
farizeji odmietali, Ježiš vyjadril presvedčenie,
že ak oni budú mlčať, budú kričať kamene.
Ježiš chcel, aby ho zástup oslavoval. Prial si to
v tej chvíli a títo ľudia to pochopili.
V sále to bolo podobné ako v Jeruzaleme.
Jasajúci zástup, cesta, po ktorej mal prísť
Ježiš, vystlaná našimi vetrovkami, svetrami
a šálmi. V mojom srdci i mysli znela jedna
veta, ktorá sa stále opakovala: Príde Pán,
príde Pán... Myslela som si, že to ide spev z
pódia, ale potom som si uvedomila, že oni
spievajú v maďarskom jazyku, a táto veta je
vo mne ako opakujúci sa refrén v slovenčine.
Duch Boží ma pripravoval na tú chvíľu, keď
príde Pán. Keď vstúpil kňaz, ktorý prinášal
Sviatosť Oltárnu, zmocnilo sa ma hlboké
dojatie. Preniklo ma skrz naskrz to, že vošiel
Ježiš, Pán, on kráča k nám. Akási sila ma
ťahala k zemi, na tvár, klaňať sa mu. Je tu
Boh. Keď som počúvala pred chvíľou o tom,
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ako máme tento čas prežívať, ako pred trónom
a Baránkom, ktorému sa klaňajú starci a štyri
bytosti, hlboko sa mu klaňajú, takéto hlboké
klaňanie sa zmocnilo i mňa. Prišlo to ako
niečo mimo mňa, nedalo sa ináč. Naozaj je to
tak, ako je napísané: „Predo mnou sa skloní
každé koleno na nebi, na zemi i v podsvetí.“
Pán prišiel a konal vo svojej nevýslovnej láske
a moci. Každý z nás zažil niečo jedinečné a
originálne. Pretože Pán nás pozná osobne a

vie, čo potrebujeme. Vďaka Ti Pane
Ježišu, vďaka, vďaka...
A na záver ešte vyvstáva otázka, ako sme
tomu všetkému rozumeli, keď nepoznáme
maďarský jazyk? Veľkým darom pre nás je
naša sestra Betka, ktorá aj teraz bola s nami
a všetko nám preložila presne a plynule.
Ďakujeme Ti, Pane, aj za ňu.
Oľga

Boj s chorobou

V novembri 2015 som absolvovala pravidelnú preventívnu prehliadku. Sono
prsníka prebiehalo v pohode až do chvíle, keď sa pani doktorka na jednom
mieste zastavila a z hlboka sa nadýchla. Merala a merala... Pozrela na mňa
smutnými očami a mnou preletela zlá predtucha. Jej ďalšie slová ju potvrdili:
„Nie je to dobré. Odporúčam dať to skontrolovať biopsiou, histológiou, čo
najskôr!“ A všetko nabralo rýchly spád. Histológia potvrdila jej tušenie –
zhubný invazívny nádor. Čo bude s deťmi? – to bolo prvé, na čo som myslela,
keď prišli výsledky. S manželom máme tri deti (6, 9, 16 rokov).Bolo pár dní pred
Vianocami a v našich srdciach šok, strach, smútok... Čo, ak sú moje posledné?
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svedectvo
Deťom sme veľmi citlivo vysvetlili, čo sa
deje. Upokojovali sme ich, že síce to nie je
dobré, ale spravíme všetko pre to, aby som
sa vyliečila... Boli statoční, no ich srdiečka
to zasiahlo... Najmenšia Veronika sa na mňa
doslova zavesila a vždy, keď mala možnosť,
tak sa ku mne pritúlila. Bála sa, že ma stratí.
Bolo to ťažké. Len neplakať – to je pre deti
najťažšie, keď vidia mamu plakať. „Pane
Bože, prosím nezober im mamu. Ešte ma tak
veľmi potrebujú. A aj manžel!!“ – úpenlivo
som prosila. Cítili sme, že toto nezvládneme
bez Božej pomoci. Tak sme sa mu s manželom
doslova „vrhli do náručia“. Objavili sme
peknú a hlavne silnú novénu Odovzdania.
Dennodenne sme šepkali: „Ježišu, celkom
sa ti odovzdávam, postaraj sa o všetko!“ A
On sa staral a stará!!! Daroval nám priateľov,
ktorí nám pomáhali modlitbami, záujmom,
radami ale aj koláčmi, polievkou,
rezňami, zákuskami, vitamínmi,
peniazmi... A keď prišli dni, že sme
cítili, že je to ťažké, prosili sme o
pomoc sv. Terezku, sv. Jána Pavla II.,
sv. Charbela, sv. Peregrína, sv. Pátra
Pia, sv. Júdu... Veľmi nám celej rodine
pomáhali deviatniky, novény, ruženec,
korunka... cítili sme, že na to nie sme
sami.
Vianoce sme prežili v prítomnej
chvíli.
A
odvtedy
bojujeme
ďalej, absolvovala som operáciu,
chemoterapiu – najťažšie boli vždy
prvé dni, keď mi bývalo veľmi zle... a
tiež bolo veľmi, veľmi ťažké, keď mi
začali vypadávať moje dlhé vlasy...
Bolo to také hmatateľné, že som
vážne chorá... Najskôr som si ich dala
skrátiť, aby to nebol taký šok, keď ich
stratím úplne. Plakali sme celá rodina.
Tak veľmi by som ich chcela od toho
všetkého uchrániť, no žiaľ, nebolo to
v mojich silách. A tak som len skryto
plakala do vankúša, keď som kvôli
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chemoterapii nemohla ísť na vystúpenie
mojich detí ku Dňu matiek, kde mi môj malý
gitarista Martin spieval o jeho láske ku mne,
dcérka Veronika rovnako a v obecenstve
sedela moja najstaršia dcéra Lucka (16 rokov),
ktorá sa im snažila „nahradiť“ mamu.
Pomaly sme sa naučili, ako zvládnuť
ťažkosti spojené s chemoterapiou, a aj vďaka
Lige proti rakovine a Dobrému anjelovi sme
prežili v podstate pokojné a celkom pekné leto.
Nasledovali ožiare, a pokračuje hormonálna
liečba a pravidelné kontroly a vyšetrenia.
Výsledky sú dobré!!! Sme v Božích rukách,
a aj keď občas príde nepokoj a strach, vieme,
že máme priazeň v Jeho očiach a On nám
chce len to najlepšie. On je Darcom života. A
tak ho aj v tejto chvíli chválim a ďakujem za
všetko a všetkých (rodinu, priateľov, lekárov,
sestričky...).
Ing. Mária Hasprová
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Pán zmazal dlžobný úpis

Počas pôstneho obdobia si zvykneme dávať
záväzky. Aj my v spoločenstve, do ktorého v
Košiciach patrím, sme boli v tomto období
pozvaní viac sa zamýšľať nad utrpením nášho
Pána Ježiša Krista a podľa možností si dať
záväzok a snažiť sa ho dodržať.
Ja som si žiaden nedala. Prosila
som Ducha Svätého, ak je to Pánova
vôľa, nech mi určí taký záväzok,
ktorý budem môcť s radosťou
dodržať. Nie to, čo chcem ja, ale
to, čo chceš Ty, Pane. Do poslednej
chvíle som nevedela, čo urobím, až
kým sa Pán nedotkol môjho srdca.
Spoznala som, že počas pôstneho
času sa mám modliť Žalm 51. To
bol môj záväzok a ďakovala som
Pánovi, hoci som nevedela prečo
práve tento žalm. Pridala som ho k
mojim modlitbám s vierou, že Pán
vie, prečo mám vykonať práve tento
skutok kajúcnosti. Zo začiatku som
sa ho modlila nezainteresovane,
no s pribúdajúcimi dňami som ho
prežívala stále intenzívnejšie. Viac a
viac som plesala radosťou, lebo sa ma
verše žalmu hlboko dotýkali. Počas
tohto obdobia som bola pokropená
yzopom a oslobodená. Pán ma
zbavil jednej z mojich slabostí sebaobviňovania. Sebaobviňovania

z nesprávnych rozhodnutí, zo zlyhaní. Pán
zmazal môj dlžobný úpis. Už sa nevraciam k
skutkom z minulosti, ktorých spomienka mi
spôsobovala bolesť. So slobodným srdcom a
vedomím, že Pán ma očistil, idem dopredu,
kráčam za ním, aby som ohlasovala jeho
slávu.
Tak, ako som zotrvala vo vernosti a v
každodennom rozjímaní nad týmto žalmom,
Pán ma obdaril mnohonásobne. Očistil ma,
lebo On je verný vo svojich prisľúbeniach.
Oplatí sa dôverovať Pánovi a načúvať Duchu
Svätému, ktorý je naše tykadlo na ceste za
Pánom. Chvála Pánovi!
Vierka
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úsmevné poučenia
Pápež Lev XIII. naplnil
vatikánske záhrady zvieratami,
ktoré mu boli dané ako dary počas
jeho pontifikátu. Jedného dňa sa
prechádzal cez záhrady, keď ho
zrazu gazela prakticky zhodila
na zem a utiekla. Všetci, ktorí
sprevádzali pápeža, sa zdesili,
no ten okamžite a s pokojom
povedal: „Kto to kedy videl, aby
sa ‚leo‘ (lev) zdesil bezbrannej
gazely?“

Dvaja mnísi prišli k rieke, kde stála bezradná
mladá žena, ktorá sa nevedela dostať na druhú
stranu. Mladší z nich sklopil zrak a tváril sa,
že ju nevidí. Starší mních zobral ženu do
náručia a preniesol ju cez rieku. Potom dlho
pokračovali bez slov, až sa mladší ozval:
„Ako si ty, mních, mohol zobrať do náručia
ženu? Ja by som to nikdy neurobil!“
„Nie? Skutočne nie? Rozdiel medzi nami je
v tom, že kým ja som ju už dávno položil, ty
ju ešte stále nesieš“, odpovedal mu starší.

Keď svätá Terézia z Avily
prichádzala do Sevilly, pred bránou
mesta stretla nejakého známeho.
Opýtal sa jej: „Terézia, prečo sem
prichádzaš?“„Chcem tu založiť nový
kláštor,“ odpovedala, ako keby sa
jednalo o úplne bežnú vec. „A máš
peniaze?“ Terézia siahla do vrecka
svojho rehoľného habitu a vytiahla
tri ošúchané mince: „Trochu…“
Známy sa naozaj úprimne zasmial
a namietol: „A to si myslíš, že tri
pesos ti budú na kláštor stačiť?“
„Terézia a tri pesos – to naozaj nie je
nič,“ odpovedala pokojne rehoľnica.
Potom sa zasa zasmiala ona a dodala:
„Ale Terézia, tri pesos a Boh – to
je viac, než koľko je potrebné na
niekoľko kláštorov!“

ZDROJ:
www.es. aleteia.org
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Duch i nevesta volajú: „Príď!“
(Zjv 22, 17)

KATOLÍCKA CHARIZMATICKÁ

KONFERENCIA
TRNAVA
25. až 27. august 2017
Mestská športová hala SLÁVIA

Stretnutie spoločenstiev
a priateľov Obnovy v Duchu Svätom.

Páter

Elias Vella, OFM conv

14. októbra 2017

v Kostole sv. Františka Xaverského

v Trenčíne

naživo v

rádiu Lumen:
8.7.2017 o 7,30

na seminároch v

Nitre:

9.7. – 13.7. „Ako sa modliť za uzdravenie“
19.7. – 23.7. „Utrpenie: trest alebo dar?“
Kontakt: seminare.ev@gmail.com

0905 335 854

Katolícka charizmatická obnova Slovenska, Hviezdoslavova 7, 949 11 Nitra
Rožňava - Dušan Lukáč (koordinátor), 0903 635 996, lukacd@psg.sk; M.Lőrincová, 0904 549 333, 1mlorincova@gmail.com
Bratislava - E.Ferancová (zástupca koordinátora), 0905 335 854, seminare.ev@gmail.com
Trnava - A.Gubala, 0905 512 749, franton48@seznam.cz; Š.Uhlík,0918 558 382, stefanuhlik@caridi.sk
Nitra - O.Krekáňová, 0911 958 334, krekanovao@gmail.com; M.Bernátková, 0903 585 586, bernatkova.maria@gmail.sk
Košice - F.Klimo, 0907 534 970, fklimo@yahoo.com; P.Slávik, 0908 989 538, peter.sl@centrum.sk
Banská Bystrica - V.Kocián, 0903 571 499, vacko13@gmail.com; V.Nemcová, 0910 978 956, vierka.jas@zoznam.sk
Spiš - M.Hvizdoš, 0904 109 521; J.Hýrošová, 0902 737 623, tereziavelka@zoznam.sk
Žilina - P.Tatarka, 0908 570 813, pae.tatarkovi@azet.com; J.Kvašňovský, 0904 273 060, jozefpc@azet.sk

Piatok 25.8.2017
15:00 Privítanie, chvály (Vdp. Dušan Lukáč)
16:00 Prednáška (Vdp. Václav Kocián)
17:30 Svätá omša (arcibiskup Ján Orosch)
19:30 Chvály, svedectvá (Vierka Nemcová)

KATOLÍCKA

CHARIZMATICKÁ

KONFERENCIA
TRNAVA
25. až 27. august 2017

Sobota 26.8.2017
Mestská športová hala SLÁVIA
8:30 Ranné chvály
9:30 „On mě oslaví.“ (Jan 16,14) (Prednáška páter Vojtěch Kodet)
11:15 „Žijte v moci Božího Ducha.“ (Gal 5,16) (Prednáška p. V. Kodet)
14:00 Chvály, korunka, služba modlitbou, spovedanie
16:00 „Plamen Ducha nezhášejte.“ (1Sol 5,19) (Prednáška p. V. Kodet)
17:30 Svätá omša (Mons. Peter Brodek, generálny vikár)
19:30 Chvály+adorácia (Mons. Peter Brodek, generálny vikár)
Nedeľa 27.8.2017
8:30 Ranné chvály
9:30 „Dostanete sílu Ducha Svatého a budete mi svědky.“ (Sk 1,4) (Prednáška p. V. Kodet)
11:00 Svätá omša, záver (Vdp. Václav Kocián, homília páter Vojtech Kodet)

C H A R I K N I Ž N I C A

2/2017

Iuvenescit
Ecclesia
Kongregácia pre náuku viery ju
napísala a vydala v edícii Dokumenty
Svätej stolice ako list biskupom
Katolíckej cirkvi o vzťahu medzi
hierarchickými a charizmatickými
darmi pre život a poslanie
Cirkvi. Vysvetľuje dary Ducha
Svätého v Cirkvi, ktorá plní svoje
poslanie, charizmy podľa Nového
zákona, vzťah hierarchických a
charizmatických darov.
Knihy si môžete zakúpiť v predajniach s náboženskou literatúrou
alebo telefonicky na čísle 0911 958 334

