
 

6 stretnutie 

ÍSŤ ZA TÚŽBOU DOBRA 
 

VIDIEŤ 

 

Prečo  budúcnosť vzbudzuje v ľuďoch nepokoj? Alebo aj v tvojom srdci je nepokoj? 

Čo vzbudzuje spôsobuje našu bezmocnosť? 

 
POSÚDIŤ 

 
Prečítaj Jn 16,33.  

 

Pápež František: Lumen Fidei. 3-4. 

Keď chýba svetlo, všetko sa stáva zmätené, nie je možné rozlišovať dobro a zlo; cestu vedúcu k cieľu od tej, 

ktorá nás necháva kráčať v bludných kruhoch bez akéhokoľvek smerovania. 

Je však naliehavé znovu doceniť charakter svetla, ktorý je vlastný viere, lebo ak zhasne jeho 

žiara, aj všetky ostatné svetlá napokon strácajú svoju silu. Svetlo viery má totiž osobitný 

charakter, pretože je schopné osvietiť celú existenciu človeka. Aby malo svetlo takúto silu, 

nemôže pochádzať z nás samých, musí vychádzať z pôvodnejšieho zdroja, v konečnom 
dôsledku musí vychádzať z Boha. Viera sa rodí zo stretnutia so živým Bohom, ktorý nás volá 

a odhaľuje nám svoju lásku – lásku, ktorá nás predchádza a o ktorú sa môžeme oprieť, aby sme boli pevní a 

mohli budovať náš život. Pretvorení touto láskou dostávame nový zrak a zakúšame, že je v nej veľký prísľub 

plnosti a pred nami sa otvára pohľad do budúcnosti. Viera, ktorú dostávame od Boha ako nadprirodzený 

dar, sa javí ako svetlo na cestu, svetlo, ktoré usmerňuje naše putovanie v čase. 

 

... Spolu s modlitbou sme v stave víťaziť nad všetkými formami strachu a zotročenia. Sme v stave žiť 

skutočnú slobodu Božích detí. To nie naša vôľa nás môže oslobodiť, ani zákon. Ale Duch sv. nás môže 

oslobodiť od všetkých protivenstiev. Tam kde je Pánov Duch, tam je sloboda (2 Kor 3,17). Máme skúsenosť 

slobody skrze Ducha. Máme autentickú slobodu, ktorá je slobodou od zla a hriechu. Je to sloboda pre dobro 

a život. Je to sloboda pre Boha. Je to sloboda Ducha, ktorá nikdy nie je totožná ani z rozkošou, ani tiež 

s možnosťou voľby zla. Ale skôr je totožná podľa Gal 5,22-23 – ovocím ducha je láska, radosť, pokoj 

trpezlivosť, ...Toto je skutočná sloboda. Kráčať za túžbou po dobre, radosti a spoločenstve s Bohom. A nie 

byť zaťažený okolnosťami, ktoré nás vedú kdesi inde...  

porov.: slová pápeža Benedikta XVI. 

     

Čo nám dovoľuje víťaziť nad nepokojom a bezmocnosťou, nad strachom a zotročením?  

 

Prečítaj: 1 Kor 10, 23-24. 

 

Do Tvojich rúk skladáme sľub abstinencie od alkoholu a úplnej nezávislosti od neho, aby sme mohli 

svojou slobodou obohacovať tých našich bratov a sestry, ktorí sa už nemôžu oslobodiť vlastnými silami. 
 
Aký je vzťah medzi pôstom a modlitbou v kresťanskom živote?  

Ako môžem okrem abstinencie prejaviť svoju slobodu smerovanú na druhých?  

 

KONAŤ 

 

Prijatie inej dodatočnej formy pôstu ako prejavu slobody človeka.  

 


