Blahoslavená Zdenka, milujúca Cirkev!
Blahoslavená Zdenka, odvážna v budovaní Cirkvi!
Obrazy v Cirkvi vo Sv. písme:
1. Boží ľud – ovčinec
Obraz stáda hovorí o tom, že Boh zhromažďuje do Cirkvi obyčajný, prostý ľud a nie vybranú
elitu. V Cirkvi sú podobne ako v stáde rôzni ľudia. (Jn 21, 15-17; Mt 9, 36-38)
JEŽIŠ JE PASTIEROM, KTORÍ ŽIVÍ, OPATRUJE, CHRÁNI, LIEČI...

2. Chrám
V Cirkvi je možné hľadať, nachádzať, poznávať, ale aj spoznať boha, lebo aj v nej prebýva tak,
ako v chráme. (1Kor 3, 16-17)
JEŽIŠ JE PROJEKTANTOM, MY SME ŽIVÉ KAMENE. IDE TU O KAŽDÉHO JEDNÉHO Z NÁS. KAŽDÝ
MÁ SVOJE NEZASTUPITEĽNÉ MIESTO.

3. Vinica
Obraz vinice hovorí o cieli Cirkvi: sprostredkovať ľuďom radosť zo života s Bohom. Symbolom
tejto radosti je víno. Túto radosť môže vlastniť iba ten, kto sa s Ježišom Kristom hlboko
zjednotí. (Jn 15, 1-8)
JEŽIŠ JE KMEŇOM A MY SME RATOLESŤAMI. JE TO POTREBA SPOJENIA A JEDNOTY.

4. Kristovo telo
Obraz Kristovho tela vyjadruje hlbokú jednotu zmŕtvychvstalého Krista s kresťanským
spoločenstvom, ktoré je jeho telom, teda viditeľným znakom jeho neviditeľnej prítomnosti. (1
Kor 12, 27; Rim8, 11)
Ježiš je hlavou, my sme jednotlivými orgánmi. Potreba starať sa jeden o druhého.

5. Kristova nevesta
Obraz Cirkvi ako Kristovej nevesty hovorí, že spojenie Ježiša Krista s Cirkvou je nerozlučiteľné.
Je to spojenie trvalej lásky. Ježiš túži, aby jeho nevesta Cirkev bola čo najdokonalejšia. (Ef 5,
25-27)
JEŽIŠ JE ŽENÍCHOM. KAŽDÝ Z NÁS SAMOSTATNE, ALE AJ SPOLOČNE SME NEVESTOU. IDE
O POVOLANIE ŽIŤ V LÁSKE A VERNOSTI.

Takým hlavným motorom Cirkvi sú tri aspekty:
1. Cirkev pomáha človeku hľadať zmysel jeho života
Život človeka prebieha medzi dvoma pólmi: život – smrť, zdravie – choroba, samota –
spoločenstvo, nenávisť – láska, nespravodlivosť – solidarita, sloboda – obmedzenia. Toto všetko
sprevádza človeka. Tieto skutočnosti sú srdcovou záležitosťou Cirkvi. Vo svetle Božieho slova
hľadá odpovede na tieto skutočnosti, to, čo trápi každého z nás.
2. Cirkev učí a vedie človeka k osobnej dokonalosti a bratskej solidárnosti
Príkladom je Ježiš Kristus. Cirkev ponúka ľuďom prostriedky, ako sa ku Kristovi ako ku vzoru
priblížiť. Cez poznávanie Božieho slova, byť vnímavý na Boží hlas, učí nás viesť dialóg s Bohom cez
modlitbu až po život v láske podľa Kristovho prikázania milovať Boha a každého človeka.
3. Cirkev sprostredkováva výnimočné stretnutia s Bohom prostredníctvom sviatostí
Tie zohrávajú v živote Cirkvi dôležitú úlohu. Umožňujú prežívať skúsenosť, ktorá dáva chuť životu.

Tri praktické úlohy Cirkvi:
1. Cirkev dáva príležitosť a ponúka prostriedky pre „vnútorné dýchanie duše“
-

Pomáha ľuďom objaviť v modlitbe ticho, pokoj silu a vnútornú rovnováhu

-

Je príležitosťou pre rôzne duchovné skúsenosti

-

Je zdrojom radosti pri rôznych slávnostiach (krst, sobáš, Veľká noc, Vianoce)

2. Cirkev je tvorcom spoločenstva
-

Spája ľudí rôzneho veku, vzdelania, postavenia

-

Pomáha budovať vzťahy bratstva a priateľstva

-

Vedie ľudí k vzájomnej pomoci

3. Cirkev je svojím poslaním zameraná na dobro iných
-

Neustále pracuje na tom, aby spoločnosť rešpektovala každého člena, skupinu

-

Pokračuje v tom, čo robil Ježiš, - bojuje proti každej forme nespravodlivosti

-

Zasadzuje sa za rešpektovanie ľudských práv

-

Aktívne sa podieľa na rozvoji najchudobnejších krajín

Postoje, ktoré zaujímame k Cirkvi:
1. Cirkev „ predo mnou“ – človek kritizujúci Cirkev (smejem sa a kritizujem)
2. Cirkev „ vedľa mňa“ – človek otvorený pre dialóg (zastavím sa a pozorujem, niečo ma
osloví)
3. Cirkev „so mnou“ – človek praktizujúci kresťanskú vieru (chcem sa sťať jej súčasťou a aj sa
ňou stanem)
4. Cirkev „vo mne“ – človek milujúci Cirkev (nielen využívam výhody, ale sa aj starám o veci
s tým spojené

Každý z nás sa môže niekde nájsť.

V dnešnej dobe sa pohľady na Cirkev zo strán mnohých ľudí rôznia.
Sú ľudia, ktorí pozerajú na Cirkev ako diváci.
Majú tendenciu si všímať pápeža, biskupov, kňazov, organizáciu Cirkvi, jej štruktúry, praktiky,
sviatky... atď. Je to veľmi potrebné, pretože ak Cirkev odovzdáva svetu isté posolstvo, tak je
potrebné, aby sa viditeľne prejavovala. Avšak, Cirkev je v skutočnosti omnoho bohatšia.
Keď ide o Cirkev, treba si uvedomiť, že nejde len o biskupov, kňazov, organizáciu, ale že ide
o milióny ľudí.
Keď ide o Cirkev, stačí nepatrná chyba niekoho a všetci „diváci“ sú sklamaní a mnohí
odchádzajú.
Keď ide o Cirkev, niečo iné je byť pozorovateľom, a ešte k tomu kritickým, a iné je byť jej
aktívnym členom.
Sv. Otec František o Cirkvi:
Naša príslušnosť k Cirkvi je naozaj podivuhodným darom, ktorý má v sebe vpísané vysoké
povolanie! Poprosme teda Pannu Máriu, Matku Cirkvi, aby vždy bdela nad našou cestou a
pomáhala nám byť takými ako ona, radostným znamením dôvery a nádeje uprostred našich
bratov.
Modlitba: Ježišu, pomôž nám prijať a milovať Cirkev takú, aká je, lebo aj ona ma prijíma a miluje
takého, aký som.

