
 
RADOSŤ EVANJELIA  

PREŽÍVAJÚ TÍ,  
 

 

 ktorí sa stretávajú s Kristom 

 ktorí sú Kristom zachránení 

 ktorí sú oslobodení od hriechu a smútku 

 ktorí sú oslobodení od vnútorného prázdna 
a izolácie 

 

SME POZVANÍ  

NA CESTU RADOSTI !!! 



VEĽKÝM NEBEZPEČÍM  

JE SEBECKÝ SMÚTOK, KTORÝ VYCHÁDZA: 

 

 z pohodlného a skúpeho srdca 

 z hľadania povrchnej radosti 

 z izolovaného svedomia 



uzatvoríme sa do seba...potom niet miesta pre 
druhých... Potom vyhasne nadšenie konať 
dobro... a výsledok? ...  Nastane veľká 
zmena !!! ....  

 

MENÍM SA NA ČLOVEKA PLNÉHO HNEVU 
A NESPOKOJNOSTI.  

 

 TO NIE JE ŽIVOT V DUCHU SV. !!! 



 

 sme pozvaní na nové osobné stretnutie 
sa s Ježišom !!! 

 nikto si nemôže myslieť že to stretnutie 
nie je pre neho  

 NIKTO NIE JE VYLÚČENÝ Z PÁNOVEJ 
RADOSTI !!! 



Pápež František  
v EG 3.: 

 

Toto je ten okamih, keď Kristovi treba 

povedať: „Pane, dal som sa oklamať; tisícmi 

spôsobmi som utekal pred tvojou láskou, ale 

znovu som tu, aby som obnovil spojenie s 

tebou. Potrebujem ťa. Znovu ma vysloboď, 

Pane, prijmi ma ešte raz do svojho 

zachraňujúceho náručia.“ 



 
Pápež pokračuje:  

 

 

Ešte raz to musím zdôrazniť: Boh sa nikdy 
neunaví odpúšťaním !!!; to sa skôr my 
unavíme prosením o jeho 
milosrdenstvo.  

Ten, kto nás pozval odpúšťať 
„sedemdesiatsedemkrát“ (Mt 18, 22), 
dáva nám príklad: On sám odpúšťa 
sedemdesiatsedemkrát. Znovu a znovu 
sa vracia, aby si nás naložil na plecia. 



 

Ježiš ako pastier nám navracia novú 
dôstojnosť... Ponúka nám nežnosť. On nás 
nikdy nesklame... Navracia nám radosť... 

 

NEUTEKAJME OD KRISTOVHO VZKRIESENIA !!! 

 

NEMAJME V SEBE SYNDRÓM PORAZENIA. !!! 



Citáty zo Starého Zákona:  

 

Prorok Izaiáš sa obracia na očakávaného 
Mesiáša a s radosťou ho pozdravuje: 
„Rozmnožil si plesanie, zväčšil si radosť“ 
(Iz 9, 2).  

 

Pán povzbudzuje obyvateľov Siona, aby 
ho prijali so spevmi: „Plesaj a jasaj!“  

(Iz 12, 6).  



Citáty zo Starého Zákona: 

 

Celé stvorenie má účasť na tejto radosti 
zo spásy: „Plesaj, nebo, a jasaj, zem, 
plesaním zaznejte, vrchy, lebo Pán 
utešuje svoj ľud a nad svojimi biednymi 
sa zľutúva“  

(Iz 49, 13).   

 



Citáty zo Starého Zákona: 

 

Najviac oduševnené pozvanie ponúka 
prorok Sofoniáš: ako žiarivé centrum 
oslavy a radosti nám predstavuje 
samotného Boha, ktorý svojmu ľudu 
chce odovzdať tento spásonosný výkrik.  

„Uprostred teba je Pán, tvoj Boh, 
spásonosný hrdina; zajasá nad tebou od 
radosti, obnoví svoju lásku, výskať bude 
od plesania“ (Sof 3, 17).  

 



Nový zákon: 

 

„Zdravas’ – Raduj sa!“ je anjelov pozdrav Márii  

(Lk 1, 28).  

Vo svojom chválospeve Mária hovorí: „Môj duch 
jasá v Bohu, mojom Spasiteľovi“ (Lk 1, 47).  

Sám Ježiš „zaplesal v Duchu Svätom“ (Lk 10, 
21).  



 

 

Jeho posolstvo je prameňom radosti: „Toto 
som vám povedal, aby vo vás bola moja 
radosť a aby vaša radosť bola úplná“ (Jn 
15, 11).  

 



Nový zákon: 

Svojim priateľom sľubuje: „Vy budete plakať 
a nariekať, a svet sa bude radovať. 
Budete žialiť, ale váš smútok sa premení 
na radosť“  

(Jn 16, 20).  

Neskôr, keď ho učeníci videli vzkrieseného, 
„zaradovali sa“ (Jn 20, 20).  

 



v prvom kresťanskom spoločenstve „s 
radosťou požívali pokrm“ (Sk 2, 46). 
Kade učeníci prešli, tam „nastala veľká 
radosť“ (Sk 8, 8) a oni uprostred 
prenasledovaní „boli naplnení radosťou“ 
(Sk 13, 52).  

 



PREČO BY SME AJ MY 
NEVSTÚPILI DO TOHTO 

PRÚDU RADOSTI?  



Pre mnohých kresťanov je ŽIVOT AKO 
PÔSTNE OBDOBIE  BEZ VEĽKEJ NOCI. 

 

Sme náchylní na smútok pre veľké 
ťažkosti, ...ale musíme dať priestor  
radosti z viery.  

 

RADOSŤ NECH JE VŽDY PRÍTOMNÁ AJ KEĎ 
SÚ ŤAŽKÉ OKOLNOSTI.  



PREŽÍVAM OSLOBODENIE – ZÍSKAVAM 
CITLIVOSŤ NA POTREBY DRUHÝCH.  

 

Ten, kto chce žiť dôstojne a 
plnohodnotne, má si všímať druhých 
a snažiť sa o ich dobro.  

 

Podľa sv Pavla: Láska Kristova nás ženie ...! 



 

ŽIVOT SA POSILŇUJE DAROVANÍM! 

 

 

ŽIVOT SA OSLABUJE IZOLÁCIOU 
A POHODLNOSŤOU.  

 



 

Nesmieme sa tváriť ako na pohrebe.  

OBJAVME NOVÚ HORLIVOSŤ. Sladkú radosť 
z evanjelizácie. Aj vtedy keď treba siať 
pomedzi slzy.  



 

Dnešný svet má počuť evanjelium  nie od 
smutných, malomyseľných, 
netrpezlivých a bojazlivých kresťanov.  

Ale od takých ktorí žiaria horlivosťou!!! 
Ktorí majú osobnú radostnú skúsenosť 
s Kristom.  

 



 

Všetkým veriacim, aj neveriacim, aj 
nepraktizujúcim a vlažným, ...je 
ponúknutá:  

NOVÁ RADOSŤ Z VIERY 

EVANJELIZAČNÁ PLODNOSŤ 



 

 

Centrom tejto ponuky je milujúci BOH Otec, 
ktorý prejavil svoju lásku skrze 
ukrižovaného a vzkrieseného Krista.  

 



 

BOH STÁLE OBNOVUJE VERIACICH 
V KTOROMKOĽVEK VEKU !!!   

 

„ .... dostávajú novú silu, získavajú krídla 
ako orly, utekať budú a neustanú, budú 
putovať a neomdlejú ... „  


