28. nedeľa v cezročnom období „B“
Čítanie zo svätého Evanjelia podľa Marka

Keď sa Ježiš vydával na cestu, ktosi k nemu pribehol, kľakol si pred ním a pýtal
sa ho: „Učiteľ dobrý, čo mám robiť, aby som obsiahol večný život?“ Ježiš mu
povedal: „Prečo ma nazývaš dobrým? Nik nie je dobrý, jedine Boh. Poznáš
prikázania: Nezabiješ! Nescudzoložíš! Nepokradneš! Nebudeš krivo svedčiť!
Nebudeš podvádzať! Cti svojho otca i matku!“ Ale on mu povedal: „Učiteľ,
toto všetko som zachovával od svojej mladosti.“ Ježiš naňho pozrel s láskou
a povedal mu: „Jedno ti ešte chýba. Choď, predaj všetko, čo máš, rozdaj
chudobným a budeš mať poklad v nebi. Potom príď a nasleduj ma!“ On
pri tomto slove zosmutnel a odišiel zarmútený, lebo mal veľký majetok. Ježiš
sa rozhliadol a povedal svojim učeníkom: „Ako ťažko vojdú do Božieho
kráľovstva tí, čo majú majetky!“ Učeníci sa nad jeho slovami zarazili. Ale Ježiš
im ešte raz povedal: „Deti moje, ako ťažko sa vchádza do Božieho kráľovstva!
Ľahšie je ťave prejsť cez ucho ihly, ako boháčovi vojsť do Božieho kráľovstva.“
Oni sa ešte viac čudovali a hovorili si: „Kto potom môže byť spasený?“ Ježiš sa
na nich zahľadel a povedal: „Ľuďom je to nemožné, ale Bohu nie. Lebo Bohu
je všetko možné.“ Počuli sme slovo Pánovo.
Slovník:
Večný život – žité priateľstvo s Bohom, ktoré začína už tu na zemi a nekončí
smrťou. Naplno sa rozvinie vo večnosti.

Naše postoje k životu:
Lenivý človek používa slovo NECHCE SA MI. Naša lenivosť nás vylučuje z Božej
lásky, z konania Božích vecí, a robí nás spolupracovníkmi zla/Zla. Ako by to
na svete vyzeralo, keby sme všetci boli napadnutí vírusom „nechce sa mi“?
MUSÍM – na svete sú veci, ktoré niekedy neradi robíme, a predsa ich robiť
musíme. (to, čo ma nebaví; to, čo je namáhavé) Oberáme sa o skutočnú
radosť (z poznania, z nadobudnutia, z práce...) a vnútornú slobodu.
Telesný človek používa slovo CHCEM. – Chcem sa s tebou stretnúť. – Tým
komunikuje: Túžim po fyzickej prítomnosti, páčiš sa mi fyzicky, chcem ťa ...
Duševný človek používa slovo TÚŽIM. – Túžim sa s tebou stretnúť. – Hovorí
nám: Tvoja prítomnosť ma teší, máš veľa pekných duševných vlastností, preto
túžim byť s tebou. Si niekto, s kým sa dobre cítim, lebo máš pekné myšlienky,
si vytrvalý, máš vôľové schopnosti...
Duchovný človek – žije pravý život – život s Kristom; používa vo svojom
slovníku slovo: RÁD BY SOM. – Rád by som sa s tebou stretol. – Pre takéhoto
človeka bežné stretnutie je darom od Boha. Cíti sa obdarovaný, preto nemá
nároky na človeka. Samotné stretnutie je pre neho dar. Nič nie je sebecké ako
je to pri telesnom rozmere; nič nie je povrchné, citové, netúži len získať
myšlienky ako je to pri duševnom rozmere.
Osemsmerovka s tajničkou: CHÝBA, DOBRÝ, KRIVO, KTOSI, KĽAKOLSI,
NASLEDUJMA, NEBUDEŠ, NEMOŽNÉ, NESCUDZOLOŽÍŠ, NEZABIJEŠ, POKLAD,
POZNÁŠ, PREDAJ, PRÍĎ, ROBIŤ, SPASENÝ, SVEDČIŤ, UCHOIHLY, UČENÍCI,
UČITEĽ, VNEBI, ČOMÁŠ,
ČUDOVALI,
ĽAHŠIE,
ĽUĎOM, ŤAVA, ŽIVOT
Modlitba:
Pane,
ďakujem Ti za všetkých
tých
ľudí
v mojej
blízkosti, ktorí pracujú
nie preto, že musia, ale
preto, že chcú a hlavne,
že radi pracujú. Sú mi
vzorom. A mne pomôž
chcieť najmä vtedy, keď
sa mi nechce! Ďakujem Ti
za radosť v srdci, keď
prekonám
lenivosť.
Amen.

