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1. Úvod
Dnešná doba prináša mnohé výzvy, a človek je uchvátený do víru času.
Dnešný človek je strhávaný do mnohých strán, a nevie nájsť cestu k sebe a
k naplneniu svojho života. Veľkou pomocou sú pre neho hodnotné
medziľudské vzťahy v úzkych spoločenstvách, ktoré môžu byť akousi
oázou v uragáne času. Kresťan je tiež v tomto víre, v tomto spôsobe
prežívania dnešných dní. Pre neho je prirodzeným prístavom rodina a
cirkev. Pre väčšinu sú dôležité spoločenské udalosti. Či už vo verejnom
živote, alebo v Cirkvi. A tak má spoločenstvo nezastupiteľnú úlohu v
živote každého kresťana. Aj v živote laických apoštolov.
2. Misijný príkaz
Cirkev dostala od Spasiteľa poslanie ohlasovať ponúkanú spásu od
Dobrého Pána Boha. Spásu, ktorú nám priniesol Spasiteľ - Boží Syn - Ježiš Kristus. On poveril svojich učeníkov slovami: ,, ...Choďte do celého
sveta a hlásajte evanjelium všetkému stvoreniu." ( Mk 16,15 ) Vieme, že
tieto slová platia aj pre Ježišových nasledovníkov všetkých čias. Záleží
nám na tom, lebo: ,,Kto uverí a dá sa pokrstiť, bude spasený; ale kto
neuverí, bude odsúdený." ( Mk 16,16 ) Záleží na tom každému kresťanovi,
lebo milujeme svojich blížnych. Vzdialených aj blízkych. A tak má každý
kresťan povolanie a poslanie svojím životom, a podľa možnosti aj slovami
svedčiť o Ježišovi ako o jedinom Spasiteľovi, ktorý nám otvoril cestu do
večného života v blaženosti. Ako je napísané: ,,Lebo mnoho je
povolaných..." ( Mt 22,14 ) Tieto slová nás napĺňajú nádejou, lebo značia,
že všetkým sú určené slová evanjelia, aj keď vieme, že niektorí evanjelium
neprijímajú. Svoje úlohy pri ohlasovaní evanjelia majú aj laickí apoštoli.
3. Bez Ježiša nemôžeme nič urobiť
Každý veriaci si musí uvedomovať svoju bytostnú závislosť na Ježišovi,
lebo platí, čo povedal Ježiš: ,,Ja som vinič, vy ste ratolesti. Kto ostáva vo
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mne a ja v ňom, prináša veľa ovocia; lebo bezo mňa nemôžete nič urobiť."
( Jn 15,5 ) Tieto slová Spasiteľa vyzývajú hľadať úzky vzťah so
Spasiteľom pre všetkých ľudí, pre všetkých kresťanov, aj pre všetkých
laických apoštolov. Laický apoštol považuje prítomnosť sviatostného
Ježiša Krista vo svojom srdci za kľúčovú hodnotu svojho života. Od tohto
vzťahu sa odvíjajú všetky snaženia a aktivity aj laických apoštolov.
4. Kde sú dvaja, alebo traja v Ježišovom mene
Uvedomujeme si, že misijné poslanie Ježiša Krista bolo dané
apoštolom. Každému osobitne, ale aj ako spoločenstvu. Teda aj
spoločenstvo, ako tajomné telo Kristovo, má svoje misijné poslanie.
Povzbudzujú nás Ježišove slová: ,,Lebo kde sú dvaja alebo traja
zhromaždení v mojom mene, tam som ja medzi nimi." ( Mt 18,20 ) Ježiš je
zmyslom každého ohlasovania evanjelia, lebo: ,, ...lebo v ňom bolo
stvorené všetko na nebi a na zemi, viditeľné i neviditeľné, tróny aj panstvá,
kniežatstvá aj mocnosti. Všetko je stvorené skrze neho a pre neho." ( Kol
1,16 ) Je to úžasná vec, lebo v akejkoľvek situácii má život človeka svoj
zmysel. Vieme, že:,, ... my, čo sme uverili, spoznali sme lásku, akú má Boh
k nám. Boh je láska; a kto ostáva v láske, ostáva v Bohu a Boh ostáva v
ňom." ( 1 Jn 4,16 ) Každé cirkevné spoločenstvo je súčasť Univerzálnej
cirkvi, ktorá sama je ,,Tajomné telo Kristovo". Tak aj spoločenstvo
laických apoštolov je súčasťou cirkvi, ak je spojené Sviatostným Kristom
v ich srdciach. Spoločenstvo laických apoštolov sa stáva oázou viery, v
ktorej je Živý Kristus. Ježiš, ktorý ako hlava spája všetky údy Tajomného
tela - Cirkvi. Veľmi inšpiratívne pre videnie živého spoločenstva ako
duchovnej rodiny pre laického apoštola sú slová kňaza Jána Balíka vo
videu: https://www.youtube.com/watch?v=6WCO5h8RqiE&t=148s
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5. Proste a dostanete
Život prináša mnoho výziev. Tak isto aj životy členov cirkvi prinášajú
úlohy, ktoré treba plniť. Sú svetské úlohy aj duchovné. Veriaci sa môže
cítiť vyčerpaný, a potrebuje pomoc. Vtedy mu môže veľmi pomáhať Ježiš.
V modlitbe môžeme predkladať svoje ťažkosti a problémy pred Pána s
nádejou, že ak to bude jeho vôľa, a bude to na našu spásu, tak nás
vypočuje: Ku modlitbe s dôverou nás povzbudzuje Ježiš slovami: ,,Proste
a dostanete! Hľadajte a nájdete! Klopte a otvoria vám! Lebo každý, kto
prosí, dostane, a kto hľadá, nájde, a kto klope, tomu otvoria." ( Mt 7,7-8 )
Laický apoštol sa modlí, a prosí aj za tých, ktorí sa s jeho ohlasovaním
stretnú, aby jeho ohlasovanie bolo požehnané a aby jeho poslucháči
dokázali evanjelium prijať.
6. Milujme sa, ako Ježiš miloval nás
Ku vzájomnej láske nás povzbudzujú slová svätého Pavla:,,Preto vás
prosím ja, väzeň v Pánovi, aby ste žili dôstojne podľa povolania, ktorého
sa vám dostalo, so všetkou pokorou, miernosťou a zhovievavosťou.
Znášajte sa navzájom v láske a usilujte sa zachovať jednotu ducha vo
zväzku pokoja." ( Ef 4,1-3 ) Ideálom vzájomnej medziľudskej lásky je
plniť Ježišove nové prikázanie: ,,Nové prikázanie vám dávam, aby ste sa
milovali navzájom. Aby ste sa aj vy vzájomne milovali, ako som ja
miloval vás." ( Jn 13,34 ) Ježiš je príkladom lásky k človeku. Je to obetavá
láska, ktorú čaká Ježiš aj od nás. Keďže sme slabí, musíme si prosiť ku
tomu Božiu pomoc v modlitbe, účasťou na omšiach, a prijímaním
sviatostí.
7. Zlaté pravidlo
Veľkou pomocou pri zdolávaní každodenných výziev v živote sú
Ježišove slová:,,Všetko, čo chcete, aby ľudia robili vám, robte aj vy im.
©Miroslav Priecel
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Lebo to je Zákon i Proroci. ( Mt 7,12 ) Je to zlaté pravidlo v našich
životoch. Uisťujú nás v tom aj slová: ,,Dávajte a dajú vám: mieru dobrú,
natlačenú, natrasenú, vrchovatú vám dajú do lona. Lebo akou mierou
budete merať vy, takou sa nameria aj vám." ( Lk 6,38 ) Tieto slová sú
veľkou pomocou aj k praktizovaniu láskyplných vzťahov k blížnym. Tiež
nás vedú ku tomu, aby sme nie len brali, ale učili sa aj dávať.
8. Neste si navzájom bremená a umývajte si navzájom nohy
Bratská láska medzi nami sa prejavuje, keď si vzájomne pomáhame
podľa slov: Neste si vzájomne bremená, a tak naplníte Kristov zákon."
( Gal 6,2 ) Príkladom pre kresťana je aj samotný Ježiš Kristus, ktorý s
láskou umýval nohy svojím učeníkom v čase Zeleného štvrtku. Povedal
pritom: ,,Keď som teda ja, Pán a Učiteľ, umyl nohy vám, aj vy si máte
jeden druhému nohy umývať. Dal som vám príklad, aby ste aj vy robili,
ako som ja urobil vám." ( Jn 13,14-15 ) Nie vždy máme ,,lavór po ruke",
ale môžeme to vykonať aj duchovne - záujmom o život blížneho.
Môžu nás inšpirovať aj slová pápeža Františka ( Zdroj Internet ) ktoré
majú stálu platnosť aj mimo pôstneho obdobia. Pre pôstnu dobu v roku
2019 ponúka pápež František 15 jednoduchých skutkov lásky - ako
konkrétne prejaviť lásku!
1) Usmievaj sa, kresťan je vždy radostný!
2) Ďakuj ( aj keď nemusíš)
3) Povedz druhému, že ho máš rád
4) Radostne pozdrav ľudí, ktorých stretávaš každý deň
5) Vypočuj rozprávanie druhého bez posudzovania, s láskou
6) Zastav sa, aby si pomohol. Buď pozorný ku tomu, ktorý ťa potrebuje
7) Povzbuď niekoho
8) Uznaj úspechy a kvality druhého
9) Oddeľ to, čo nepoužívaš a daruj to núdznemu
10) Pomôž niekomu, aby si mohol odpočinúť
11) Napomeň s láskou, nemlč zo strachu
©Miroslav Priecel
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12) Buď jemný a citlivý k tým, ktorých máš okolo seba
13) Urob poriadok alebo vyčisti nejaký neporiadok doma
14) Pomôž druhému prekonať jeho ťažkosti
15) Zatelefonuj alebo navštív svojich rodičov ( alebo niekoho osamelého )
Lepší spôsob pôstu
1) Posti sa od negatívnych slov, hovor zdvorilo
2) Posti sa od nespokojnosti, naplň sa vďačnosťou
3) Posti sa od hnevu a naplň sa miernosťou a trpezlivosťou
4) Posti sa od pesimizmu a naplň sa nádejou a optimizmom
5) Posti sa od starostí a naplň sa dôverou v Boha
6) Posti sa od sťažností a sýť sa jednoduchými vecami života
7) Prestaň živiť napätie a naplň sa modlitbou
8) Posti sa od horkosti a smútku a naplň srdce radosťou
9) Posti sa od egoizmu a sebectva a naplň sa súcitom k druhým
10) Posti sa od neodpustenia a naplň sa zmierením
11) Posti sa od slov a naplň sa tichom, aby si načúval druhým
....a buď si istý, že toto prospeje tebe aj mnohým ľuďom.
Tieto slová pápeža sú veľkou inšpiráciou pre náš každodenný život.

9. Kto je verný a múdry sluha, ...?
Ku zodpovednému prístupu v láske ku blížnemu nás vyzývajú aj
Ježišove slová: ,Kto je teda verný a múdry sluha, ktorého pán ustanovil
nad svojou čeľaďou, aby jej načas dával pokrm? Blahoslavený sluha,
ktorého pán pri svojom príchode nájde tak robiť." ( Mt 24,45-46 )
Táto výzva platí taktiež pre laických apoštolov. Táto výzva je tiež
©Miroslav Priecel
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inšpiráciou pre každodenný zápas o lásku a o svätosť aj pre laických
apoštolov. A tiež ku tomu, aby sme sa navzájom povzbudzovali a
podporovali.
10. Kto koná a tak učí
Ježiš nás vyzýva ku zodpovednému plneniu jeho vôle aj pri apoštoláte.
Žiadny laický apoštol nemôže brať na ľahkú váhu svoj apoštolát. Má
zodpovednosť aj vo svojom živote, aj v tom, ako žije to, čo hlása svojimi
slovami. Veru, laický apoštol aj svojím životom ohlasuje evanjelium. Nie
je jedno, či len hovorí, alebo aj žije to, čo hovorí. Ježiš adresoval výčitky
tým, ktorí len hovoria, a nekonajú tak. Poznáme Ježišove slová: ,,Preto
robte a zachovávajte všetko, čo vám povedia, ale podľa ich skutkov
nerobte: lebo hovoria, a nekonajú." ( Mt 23,3 ) K zodpovednému žitiu a
ohlasovaniu evanjelia nás vedú aj slová: ,,Kto by teda zrušil jediné z týchto
prikázaní, čo aj najmenšie, a tak by učil ľudí, bude v Nebeskom kráľovstve
najmenší. Ale kto ich zachová a tak bude aj učiť, ten bude v nebeskom
kráľovstve veľký." ( Mt 5,19 )
11. Obrusovanie hrán a miesto milosrdenstva
Mnohým je známe podobenstvo o kameňoch v rieke. Hovorí sa v ňom, že
kamene sa v rieke navzájom obrusujú dovtedy, kým sa celkom nezbavia
ostrých hrán, ktorými môžu zraňovať svoje okolie. Tak isto aj kresťania sa
každodenným znášaním slabostí iných zbavujú svojich ostrých hrán. To
miesto, tá rieka, sú naše spoločenstvá. Aj keď je nám nepríjemné znášať
slabosti našich bratov a sestier, predsa vieme, ako je v Písme, že:,,Vieme,
že tým, čo milujú Boha, všetko slúži na dobré; tým, čo sú povolaní podľa
jeho rozhodnutia." ( Rim 8,28 ) Tak aj každodenné znášanie slabostí iných
z lásky k Bohu a ku blížnym nás približuje viac k Bohu. Ku jeho príkladu
jeho lásky, keď za nás zniesol utrpenie a smrť. Je pre nás príkladom, ako
zomrieť sebe, aby sme žili pre Boha, a pre iných. Ježiš nás pozýva ku láske
©Miroslav Priecel
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pomocou milosrdenstva slovami:,,Buďte milosrdní, ako je milosrdný váš
Otec!" ( Lk 6,36 ) Veľkou inšpiráciou sú aj slová od Ježiša: ,,Všetko, čo
chcete, aby ľudia robili vám, robte aj vy im. Lebo to je Zákon i Proroci."
( Mt 7,12 ) Možno podnietia aj slová: ,,Ďalej im povedal: "Dávajte pozor
na to, čo počúvate! Akou mierou budete merať vy, takou sa nameria aj
vám, ba ešte sa vám pridá." ( Mk 4,24 ) A tak aj naše spoločenstvá sú
školou lásky pre tých, ktorí ju prijmú. Aj pre laických apoštolov.
12.Hľadajte a nájdete
Život človeka je púťou po tejto Zemi. Od narodenia po smrť kráča
životom. Nie je jedno, kam sa dostane. Je nesmierne dôležité, aby našiel
správny smer a správnu cestu. Kresťan, aj laický apoštol, sa má snažiť
kráčať cestou života verného Bohu. Často ju treba hľadať. Pri tom nám
pomáha Sväté Písmo, Svätá Kristova cirkev a jej učenie. Ježiš hovorí
svojim učeníkom:,,Kto vás počúva, mňa počúva, a kto vami pohŕda, mnou
pohŕda. Kto však pohŕda mnou, pohŕda tým, ktorý ma poslal." ( Lk 10,16 )
To platí na všetkých biskupov a kňazov, nasledovníkov apoštolov, ktorí sú
zjednotení s pápežom, nástupcom svätého Petra, lebo platia slová Pána
Ježiša: ,,A ja ti hovorím: Ty si Peter a na tejto skale postavím svoju Cirkev
a pekelné brány ju nepremôžu." ( Mt 16,18 ) Ku starostlivému hľadaniu
správnej cesty, a modlitbe za správne kráčanie po nej nás povzbudzujú aj
slová: ,,Proste a dostanete! Hľadajte a nájdete! Klopte a otvoria vám!"
( Mt 7,7 ) Laický apoštol siaha často po modlitbe, a nie len keď má
v živote nejaké ťažkosti, keď hľadá správnu cestu.
13. Dobrom premáhať zlo
Denne prichádza mnoho ťažkostí, ktoré musíme zvládať. Niekedy je to
veľmi ťažké, a človek môže upadať. Niekdy strácame trpezlivosť. Sme
slabí, a potrebujeme pomoc. Platia slová Ježiša:,,Ja som vinič, vy ste
ratolesti. Kto ostáva vo mne a ja v ňom, prináša veľa ovocia; lebo bezo
©Miroslav Priecel
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mňa nemôžete nič urobiť." ( Jn 15,5 ) Laický apoštol si je vedomý, že je
len slabý človek, ktorý potrebuje Božiu pomoc. Ale aj tak musí bojovať
dobrý boj viery. Vyzývajú nás ku tomu slová Svätého Písma: ,,Nedaj sa
premôcť zlu, ale dobrom premáhaj zlo." ( Rim 12,21 )
14. Božie kráľovstvo je medzi vami
Laickí apoštoli sa snažia laickým apoštolátom oznamovať všetkým
Božiu lásku, ktorá zachraňuje tých, ktorí Bohu uveria. Snažia sa privádzať
ľudí ku Bohu, a ohlasujú príchod jeho kráľovstva. Božie kráľovstvo je
kráľovstvo Božej lásky. O ňom povedal Ježiš: ,,Ani nepovedia: "Aha, tu
je!" alebo: "Tamto je!", lebo Božie kráľovstvo je medzi vami." ( Lk 17,21 )
To je výzvou pre nás, aj laických apoštolov, ku stále lepšiemu žitiu
Evanjelia vo vzájomných vzťahoch.
15.Spoločenstvo ako zázemie a záchranná sieť laického apoštola
Nové dni prinášajú nové náročné výzvy pre veriacich, aj pre laických
apoštolov. Veriaci môže byť veľmi vyčerpaný z každodenných bojov.
Základom pre čerpanie síl do života sú sviatosti, bohoslužby a modlitba.
Miestom na čerpanie síl by malo byť spoločenstvo Cirkvi. Najprv
bohoslužby, ale aj stretávanie sa veriacich v živých cirkevných
spoločenstvách môže byť spôsobom na čerpanie síl z milostí, ktoré
prichádzajú z bratskej a sesterskej lásky od blížnych. Živé spoločenstvá,
naplnené Kristovým duchom, veľmi pomáhajú veriacim, biskupom a
kňazom, ale aj laickým apoštolom pri ich službe Pánovi. V prípade
ťažkostí v živote veriaceho, aj laického apoštola, sa tieto spoločenstvá
stávajú kanálom, cez ktorý tiež prúdia potrebné milosti od Pána. Živé
cirkevné spoločenstvá sa stávajú fungujúcou záchrannou sieťou
pre laických apoštolov od Dobrého Pána Boha.
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16. Apoštolujúce spoločenstvo a jeho charakter
Keďže ,,...Žatva je veľká, a robotníkov málo." ( Mt 9,37 ), treba sa
bližšie pozrieť na možnosti spolupráce laických apoštolov pod vedením
biskupov a kňazov Kristovej cirkvi. Dá sa povedať, že všetci veriaci majú
svoj podiel na misijnom poslaní od Ježiša. Na konci omše každý
počujeme:,,Ite - misa est." Pripomína nám to, že svojím spôsobom sme my
všetci poslaní, aby sme ohlasovali príchod Božieho kráľovstva. Či už
slovom, alebo hlavne svojím životom podľa Evanjelia. A tak môžeme
povedať, že celé cirkevné spoločenstvo má primeraný podiel na poslaní
jeho ohlasovania. Všetci veriaci sú povolaní, aby ohlasovali Evanjelium.
To majú robiť primeraným spôsobom aj všetci laickí apoštoli, ktorí cítia ku
tomu zvláštne povolanie od Pána. Pri apoštoláte je mimoriadne dôležité
ľudské prijatie poslucháčov a úprimné autentické, nefalšované svedectvo
viery.
17. Sila spoločenstva čerpaná zo sviatostí
Každý veriaci je povolaný ku životu podľa Evanjelia. Svojím životom
uskutočňuje Božiu vôľu. Je povolaný ku aktivitám apoštolátu vo svete. Ku
tomu potrebuje veľa duchovných síl a milostí od Dobrého Pána Boha. Aby
načerpal duchovné sily, potrebuje dostávať Božie milosti. Tieto milosti
dostáva cez sviatosti, ktoré sú viditeľné znaky týchto milostí. Ježiš
povedal:,, Ja som živý chlieb, ktorý zostúpil z neba. Kto bude jesť z tohoto
chleba, bude žiť naveky. A chlieb, ktorý ja dám, je moje telo za život
sveta." ( Jn 6, 51 ) ,,Kto je moje telo a pije moju krv, má večný život a ja
ho vzkriesim v posledný deň. Lebo moje telo je pravý pokrm a moja krv je
pravý nápoj. Kto je moje telo a pije moju krv, ostáva vo mne a ja v ňom."
( Jn 6, 54-56 ) Je nevyhnutné, aby sme sa snažili neustále mať
Sviatostného Ježiša v srdci, lebo platia Ježišove slová: ,,Ja som vinič, vy
ste ratolesti. Kto ostáva vo mne a ja v ňom, prináša veľa ovocia; lebo bezo
mňa nemôžete nič urobiť." ( Jn 15,5 ) Sviatosti, ktoré dostáva cez Cirkev,
potrebuje na očistenie sa od hriechov a na bližšie spoločenstvo s Pánom. Je
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to mimoriadne dôležité a nevyhnutné pre všetkých laických apoštolov. Silu
zo sviatostí čerpá spoločenstvo veriacich, aj aktívni laickí apoštoli.
18. Sila spoločenstva čerpaná z modlitby a pôstu
Silu modlitby a pôstu potvrdzuje aj sám Ježiš pri udalostiach okolo
oslobodenia chlapca od zlého ducha. Ježiš vtedy vyhnal zlého ducha a
povedal svojim učeníkom: ,,Tento druh sa nedá vyhnať ináč, iba modlitbou
a pôstom." ( Mt 17,21 ) Preto aj laickí apoštoli robia modlitbovú a pôstnu
prípravu pred svojimi aktivitami. Modlia sa za seba, biskupov a kňazov,
aby dostali Božie požehnanie na apoštolát. Ale modlia sa aj za tých,
ktorých stretávajú, aby Pán pripravil ich srdcia pre zasiatie Božieho Slova
do ich sŕdc, keď sa stretnú s apoštolátom. Taktiež laickí apoštoli konajú
primerané sebazaprenia za seba aj za biskupov a kňazov, na úmysly
apoštolátu. Za jeho požehnanie a prípravu poslucháčov na prijatie
Radostnej zvesti. Mimoriadnu dôležitosť má modlitba Svätého Ruženca.
19. Dôležitosť správneho úmyslu a spoločnej modlitby
Mnohé svoje aktivity robíme s rôznymi úmyslami. Nie je jedno, že s
akými. Mnohé úmysly môžu byť nesprávne, a môžu veľmi oslabovať
záslužnosť našich skutkov pred Dobrým Pánom Bohom. Osvedčil sa
úmysel:,,Všetko na slávu Božiu, a na spásu ľudí." Alebo: ,,Na úmysel
Svätého Otca a za Svätého otca." Môže byť mnoho iných spoločných
úmyslov, ktoré spájajú aktivity celej Cirkvi alebo len niektorých jej častí.
Tento úmysel môže byť spoločným úmyslom pre aktivity spoločenstva
veriacich, aj laických apoštolov. Na tento, a iné podobné úmysly, potom
zameriavame aktivity laického apoštolátu.

©Miroslav Priecel

12 / 15

Spoločenstvo a laický apoštol

20. Formy apoštolátu spoločenstva a misijné výzvy
Poznáme mnoho foriem aktívnych spoločenstiev v Cirkvi. Majú mnoho
úloh. Medzi nimi je aj žitie Evanjelia v spoločenstvách, spoločná modlitba,
vzájomná podpora, zdieľanie a apoštolát. Podľa svojich chariziem sa
spoločenstvá zameriavajú na rozličné oblasti života ľudí. Na týchto poliach
života vedú aj svoj apoštolát, predevanjelizáciu a evanjelizáciu. Biskupi a
kňazi vykonávajú pastoráciu. Misijné výzvy sú platné aj pre cirkevné
spoločenstvá. Apoštolujúce spoločenstvo je veľkou pomocou pre laických
apoštolov, ktorí sa môžu v ňom zdieľať, a môžu v spoločenstve nájsť
dobrú podporu a zázemie. Spoločenstvo sa stáva akousi rodinou bratov a
sestier.
21. Spoločenstvá a ich rôznorodosť
Je mnoho foriem spoločenstiev v živote Cirkvi. Poznáme spoločenstvá
rôznych reholí, kongregácií, inštitútov zasväteného života, farských
spoločenstiev, stretnutí pri farskej káve, spoločenstiev kresťanskej
mládeže, spoločenstiev Tézé, spoločenstiev Focolare, Modlitby matiek,
Modlitby otcov, spoločenstiev pri Lectio divina, spevácke zbory,
spoločenstiev pri Univerzitných pastoračných centrách, spoločenstiev
Biblických krúžkov, Ružencových bratstiev, animátori, apoštolské hnutia,
kresťanské občianske združenia, kresťanské neziskové organizácie a
mnoho iných foriem spoločných aktivít kresťanov.

22.Potreba racionalizácie foriem a vizitácie kňazom
Pre život a organizáciu spoločenstiev je potrebná formálna, či
neformálna štruktúra. Je potrebný neformálny vedúci, prípadne ustanovený
vedúci formálne. Vedúci má koordinovať stretnutia a život spoločenstva.
Dbá na spoločnú modlitbu. Zároveň sa veľmi odporúča, aby spoločenstvá
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mali k dispozícii vizitáciu kňazom, ktorého oficiálne pozýva vedúci
spoločenstva. Výnimočne je možné mať vizitáciu biskupom.
23. Virtuálne spoločenstvo možné na internete
V prípade ťažkostí je možné využiť technické možnosti tejto doby, a
siahnuť po vytvorení virtuálneho spoločenstva na internete. Môžeme
spomenúť sociálne siete, alebo aj aplikácie, napríklad Facebook, Moju
komunitu, Koráb, Skype, Hangout, webináre a iné. Je tu možné stretnutie v
rôznych formách. Napríklad četovanie na Facebooku, alebo hovory cez
Skype/ Hangout, blogovanie a komentáre na Mojakomunita/Koráb. Na
Facebooku je mnoho kresťanských stránok, ktoré okolo seba sústreďujú
mnoho mladých kresťanov. Je tu možné nadväzovať virtuálne priateľstvá
medzi kresťanmi, ktorí sa osobne ani nemusia stretnúť. Musíme však
zdôrazniť, že osobné stretnutia nemôžu byť plnohodnotne nahradené
virtuálnymi stretnutiami cez internet. Virtuálne spoločenstvá majú
prirodzene spieť k snahe o osobné kontakty a osobné priateľstvá ,,na živo".
24. Dôležitosť jednoty v Duchu Svätom
Vo Svätom Písme čítame: ,,Napokon buďte všetci jednomyseľní, súcitní,
bratsky sa milujte! Buďte milosrdní a pokorní!" ( 1 Pt 3,8 ) ,,Trubači a
speváci boli takí jednotní, že bolo počuť (len) jeden hlas chvály a oslavy
Pána. A keď sa vzniesol hlas trúb, cimbalov a hudobných nástrojov a keď
oslavovali Pána: "Oslavujte Pána, lebo je dobrý, lebo jeho milosrdenstvo
je večné," Pánov dom naplnil oblak." ( 2 Krn 5,13 ) Pre naše nádherné
oslavovanie Dobrého Pána Boha je dôležitá naša jednota v Duchu Svätom.
Ku životu spoločenstva v tejto jednote je dôležité, aby Duch Svätý bol vo
všetkých našich vzťahoch. Aj vo vzťahoch medzi členmi kresťanských
spoločenstiev. Pomôžu slová: ,,Unikaj pred zlom a dobre rob, hľadaj pokoj
a usiluj sa oň." ( Ž 34,15 ) Ježiš nás povzbudzuje: ,,Proste a dostanete!
Hľadajte a nájdete! Klopte a otvoria vám!" ( Mt 7,7 ) ,,Blahoslavení tí, čo
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šíria pokoj, lebo ich budú volať Božími synmi." ( Mt 5,9 ) Inšpiráciou pre
budovanie vzťahov v kresťanských spoločenstvách môžu byť slová zo
Svätého Písma: ,, Ale ovocie Ducha je láska, radosť, pokoj, zhovievavosť,
láskavosť dobrota, vernosť,miernosť, zdržanlivosť. Proti tomuto zákona
niet." ( Gal 5,22-23 ) Ak sa členovia kresťanských spoločenstiev budú
snažiť práve o takéto vzťahy, naplnené láskou k Bohu a medziľudskou
láskou, tak aj apoštolát laických apoštolov získa na kvalite a hĺbke. Sme ku
tomu povzbudzovaní slovami:,,Milovať budeš Pána, svojho Boha, z celého
svojho srdca, z celej svojej duše, z celej svojej mysle a z celej svojej sily!"
Druhé je toto: "Milovať budeš svojho blížneho ako seba samého!" Iného,
väčšieho prikázania, ako sú tieto niet." ( Mk 12,30-31)
25. Záver
Pohnútkou autora tohto ebooku nie je ambícia vyčerpať tému vzťahu
laického apoštola a spoločenstva, ale priblížiť dôležitosť spoločenstva, a
vzájomnej podpory v spoločenstve pre laického apoštola. Čaká nás veľa
úloh pri budovaní Božieho kráľovstva na slávu Božiu a na spásu ľudí.
Preto je vzájomná podpora kresťanov mimoriadne dôležitá. Napomáhajú
ku tomu aj naše kresťanské spoločenstvá a ich život.
Ku tomu vám vyprosujem veľa Božích milosti a požehnania v živote
i v práci pre Božie kráľovstvo na slávu Božiu a na spásu ľudí.
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