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T ý ž d e n n í k R í m s k o k a t o l í c k e j f a r n o s t i s v. B a r t o l o m e j a v K o š i c i a c h - M y s l a v e

R.: Pane, daj, aby sme počúvali tvoj hlas a nezatvrdzovali si srdcia.

BRATSKY NAPOMÍNAŤ
Ježiš povedal svojim učeníkom: „Keď sa tvoj brat prehreší proti
tebe, choď a napomeň ho medzi štyrmi očami. Ak ťa počúvne,
získal si svojho brata. Ak ťa nepočúvne, priber si ešte jedného
alebo dvoch, aby bola každá výpoveď potvrdená ústami dvoch
alebo troch svedkov. Keby ani ich nepočúvol, povedz to cirkvi.
A keby ani cirkev nechcel poslúchnuť, nech ti je ako pohan
a mýtnik.
Veru, hovorím vám: Čo zviažete na zemi, bude zviazané v nebi,
a čo rozviažete na zemi, bude rozviazané v nebi. A zasa vám
hovorím: Ak budú dvaja z vás na zemi jednomyseľne prosiť
o čokoľvek, dostanú to od môjho Otca, ktorý je na nebesiach.
Lebo kde sú dvaja alebo traja zhromaždení v mojom mene, tam
som ja medzi nimi.“
Žijeme v atmosfére individualizmu, keď druhí berú napomínanie ako
zasahovanie do svojej slobody, na ktorú sme až chorobne precitlivení. Ale
nenapomenúť blížneho znamená nechať ho, aby škodil sebe i ostatným.
Ako tu postupovať?

Ježiš vedel, že bez pohoršenia to nebude ani v Cirkvi. Vedel, že
jeho Cirkvi bude hroziť aj nebezpečie vytvárať tábory, deliť sa na dobrých
a zlých. Takéto črty sa medzi jeho učeníkmi objavovali už počas verejného
pôsobenia. Aby ľudské nedostatky a viny neničili spoločenstvo ale aj kvôli
samotnému hriešnikovi je potrebné zasiahnuť.
Ježiš na to stanovuje presné pravidlá. Pri napomínaní má byť
hlavným kritériom dobro: pomôcť tomu, kto sa previňuje a ochrániť tých,
ktorých svojím konaním pohoršuje. Nesmie sa však zvrhnúť na komandovanie
a slepé uplatňovanie moci. Bratské napomenu�e je prejavom lásky v tom
najpravejšom zmysle, lebo privádza hriešnika opäť k Božej láske. Ak má byť
napomenu�e prejavom lásky, treba ho aj konať s láskou.
Inštrukcie ako sa starať o brata, ktorý sa prehrešuje predchádza
u Matúša úryvok, v ktorom Ježiš poukazuje na nekonečný záujem Boha o
každého človeka. Pre Boha má každý nesmiernu hodnotu. On nezabúda na
nikoho a v žiadnej situácii, nikto nestráca Božiu lásku a pomoc, lebo Boh
ju ničím nepodmieňuje. Ako pas�er nezanechá zblúdenú ovečku ale ju ide
hľadať, tak ani Boh nikoho neopúšťa. Ak Boh prejavuje takúto starostlivosť o
nás, kresťan nikdy nemôže povedať o blížnom „o neho sa nezaujímam“, „do
neho ma nič“. Naopak, máme sa ujímať práve stratených bratov. Nesmie
nás brzdiť strach zamiešať sa do vecí druhých, tým menej lenivosť a ľudské
ohľady. Avšak dôvodom nesmie byť chuť kri�zovať, podozrievať, dávať
pocí�ť svoju moc a túžba vyznieť ako spravodlivý.

Cieľ bratského napomínania nie je odsúdiť, ale „získať svojho brata“, ktorý
sa previnil. Nejde tu len o zmierenie sa s ním, ale priviesť ho k náprave a
obnoveniu vzťahu s druhými, aby bol opäť synom a bratom: „Bratia moji,
keby niekto z vás zblúdil od pravdy a iný ho obráti, nech vie, že ten, kto
vráti hriešnika z jeho bludnej cesty, zachráni jeho dušu od smrti a zakryje
množstvo hriechov“ (Jak 5, 19-20).
Je zaujímavé, že podobný postup zachovávala aj komunita kumránskych
esénov: „Každý má svojho blížneho napomínať v pravde a pokore a vo
vľúdnej láske medzi sebou“. Brat, ktorý hreší proti druhému bratovi „má byť
pokarhaný ešte v tom dni. (...) Ďalej nemá nikto prednášať záležitosti proti
druhému pred mnohými, ak ho predtým nenapomenul pred svedkami“.

NA ČO SI MUSIA DÁVAŤ POZOR TÍ,
ČO CHCÚ NAŽÍVAŤ V POKOJI
Ak s niekým spolu putujete, hľaďte na toho, kto je z vás slabší a
tomu prejavujte zhovievavosť.
Keď sa pus�te do nejakej práce, nech každý pozoruje sám seba a
nech sa nedíva na to, čo robí jeho brat.
Ak sa tvojmu bratovi nepodarí uvariť dobré jedlo, nehovor mu, že
ho zle uvaril, lebo to sa môže stať pohromou pre tvoju dušu. Pouvažuj skôr
nad tým, ako by to tebe ťažko a boles�vo padla podobná výčitka, a vtedy sa
uspokojíš.
Ak sa počas spevu tvoj blížny previní v nejakom slove, neopravuj
ho okamžite a neuvádzaj ho do rozpakov. Keby aj slovo vynechal, nemiešaj
sa do toho. Ak ťa však požiada, aby si ho opravoval, rob to s láskou.
Ak sa vyskytne niečo pri stolovaní, čo niekto z bratov nemá rád,
nech nehovorí, že nemôže prijímať takúto potravu, ale nech sa až do svojej
smr� v tomto premáha a Boh ho poteší.
Ak ťa núdza prinú�la odcestovať do inej krajiny, nevyzvedaj sa na
nič, čo � nemôže priniesť úžitok, aby si sa bez škody znova mohol vrá�ť do
svojej cely. Ak však aj pro� svojej vôli počuješ niečo také, vtedy po návrate
domov o tom svojim bratom nerozprávaj.
Spoliehanie sa na Božiu pomoc, miernosť, dobré svedomie a
krotenie svojej vôle vo všetkom – to sú znaky pokory. Ale nafúkanosť, hádky,
sebavedomie, opovrhovanie bratom, toto všetko je známkou tvrdého
srdca.
Ak niečo robíš spoločne so svojím bratom, ktorý je slabší, neusiluj
sa robiť omnoho viac, než on.
Ak � tvoj brat niečo dosť hrubo povie, prijmi to s radosťou. Lebo
ak spravodlivým Božím súdom budeš skúmať svoje myšlienky, zis�š, že ty
sám si sa prehrešil.
Ak nutne potrebuješ nejakú vec, nehnevaj sa na svojho brata,
že � ju sám od seba nedáva, ale s dobrotou a srdečne ho požiadaj, aby �
potrebnú vec dal. Veď v tom spočíva svätá, bezprostredná úprimnosť srdca.
Ak mu však svoju potrebu nevyjavíš a vo svojom srdci sa budeš na neho s
reptaním hnevať, vtedy sa ty sám od seba vystavuješ odsúdeniu.
Správajte sa vždy tak, akoby ste stáli pred Pánovou tvárou a v
modlitbe k nemu s prostotou a srdečnosťou prinášali vďaky.

Prehľad liturgických slávení na budúci týždeň
23. Cezročný týždeň

myslava

Pondelok
7. 8.
Sv. Košických
mučeníkov
Utorok
8. 9.
Narodenie Panny Márie
Streda
9. 9.
Féria
Štvrtok
10. 9.
Féria

18.30
† Juraj Veles

Piatok
11. 9.
Féria
Sobota
12. 9.
Meno Panny Márie
Nedeľa
13. 9.
Dvadsiata štvrtá
nedeľa
v cezročnom období

18.30
ZBP Marianna

baška

17.30
úmysel kňaza

18.30
ZBP Martina
† Jozef, Margita
18.30
† Ján, Mária
† z rod. Sobotkovej,
Klesovej
18.30
† Peter Slimák
7.30
ZBP Mária s rod.
† Ján
8.00
za farnosť
10.30
Slávnosť prvého svätého
prijímania

9.30
spoločný úmysel

