Talenty, apoštolát a pokánie

Talenty, apoštolát a pokánie
Všetko na slávu Božiu a na spásu ľudí!

Miroslav Priecel©

1 / ( 11 )

Talenty, apoštolát a pokánie

Obsah

Strana

1. Úvod............................................................................... 3
2. Misijné poslanie kresťana ............................................. 3
3. Laický apoštolát ............................................................ 3
4. Talenty a ich využitie pri apoštoláte .............................. 4
5. Zanedbávanie dobrého .................................................. 5
6. Priorita lásky a zásluhovosť .......................................... 6
7. Hrozba prílišného aktivizmu ......................................... 7
8. Naša hriešnosť a potreba pokánia ................................. 7
9. Povzbudenie od Ježiša .................................................. 8
10. Na stiahnutie - ebooky zdarma ..................................... 8
Túto elektronickú publikáciu je možné zadarmo stiahnuť
a voľne šíriť v rámci komunity Katolíckej cirkvi. Taktiež
súhlasím s jej tlačou a šírením zadarmo.
Miroslav Priecel©

Miroslav Priecel©

2 / ( 11 )

Talenty, apoštolát a pokánie

1. Úvod
Kresťan sa často stretne s pobádaním ku horlivej službe
Pánovi a Cirkvi. Niektorí nastúpia cestu zasväteného stavu. Iní
slúžia ako radoví veriaci vo farnostiach. Sú mnohí, ktorí pocítia v
srdci povolanie ku kňazstvu, alebo ku životu v reholi. Váčšina
pracuje a slúži ako laickí veriaci, ktorí sú povolaní slúžiť Pánovi
ako laickí apoštoli. Ich povolaní je vo všeobecnosti laický
apoštolát podľa ich síl a možností. Je mnoho veľmi aktívnych
veriacich, ktorí horlivo pomáhajú vo farnostiach či pri iných
cirkevných aktivitách. Pre mnohých aktívnych kresťanov hrozí, že
sa akosi uspokoja s tým čo robia, ale ich láska k Bohu nerastie.
Žiaľ, v niektorých prípadoch dochádza ku jej ochladeniu.
2. Misijné poslanie kresťana
Pripomeňme si slová Písma: ,, A povedal im: "Choďte do
celého sveta a hlásajte evanjelium všetkému stvoreniu." ( Mk
16,15) Sú to slová Ježiša, ktoré sa rôznym spôsobom dotýkajú
každého kresťana. Nie každý je povolaný na štúdium za kňaza,
alebo ku vstupu do rehole. No každý kresťan je povolaný najprv
svojím životom, a potom aj slovami, podľa svojich možností
svedčiť o Ježišovi a jeho láske ku každému človeku.
3. Laický apoštolát
Laici, radoví veriaci, môžu napĺňať svoje misijné poslanie v
laickom apoštoláte. Jeho hlavnou črtou je svedčiť o Kristovi
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svedomitým plnením si každodenných povinností v duchu
Evanjelia. Ku tomu možno podľa možností pripojiť aj osobné
svedectvo slovom o Ježišovi Kristovi. Laický veriaci je vyzývaný
ku odovzdávaniu svojej viery ďalším nasledovníkom Ježiša.
4. Talenty a ich využitie pri apoštoláte
Pripomeňme si podobensto o taletoch a sluhoch: ,,Bude to tak,
ako keď sa istý človek chystal na cestu. Zavolal si sluhov a zveril
im svoj majetok: jednému dal päť talentov, druhému dva a
ďalšiemu jeden, každému podľa jeho schopností, a odcestoval.
Ten, čo dostal päť talentov, hneď šiel, obchodoval s nimi a získal
ďalších päť. Podobne aj ten, čo dostal dva, získal ďalšie dva. Ale
ten, čo dostal jeden, šiel, vykopal jamu a peniaze svojho pána
ukryl. Po dlhom čase sa pán tých sluhov vrátil a začal s nimi
účtovať. Predstúpil ten, čo dostal päť talentov, priniesol ďalších
päť talentov a vravel: "Pane, päť talentov si mi odovzdal a hľa,
ďalších päť som získal." Jeho pán mu povedal: "Správne, dobrý a
verný sluha; bol si verný nad málom, ustanovím ťa nad mnohým:
vojdi do radosti svojho pána. Predstúpil ten, čo dostal dva talenty,
a vravel: "Pane, dva talenty si mi odovzdal a hľa, získal som
ďalšie dva." Jeho pán mu povedal: "Správne, dobrý a verný sluha;
bol si verný nad málom, ustanovím ťa nad mnohým: vojdi do
radosti svojho pána." Predstúpil aj ten, čo dostal jeden talent, a
hovoril: "Pane, viem, že si tvrdý človek: žneš, kde si nesial, a
zbieraš, kde si nerozsýpal. Bál som sa, preto som išiel a ukryl tvoj
talent v zemi. Hľa, tu máš, čo je tvoje." Jeho pán mu povedal: "Zlý
a lenivý sluha! Vedel si, že žnem, kde som nesial, a zbieram, kde
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som nerozsýpal? Mal si teda moje peniaze dať peňazomencom a ja
by som si bol po návrate vybral, čo je moje, aj s úrokmi. Vezmite
mu talent a dajte ho tomu, čo má desať talentov. Lebo každému,
kto má, ešte sa pridá a bude mať hojne. Ale kto nemá, tomu sa
vezme aj to, čo má. A neužitočného sluhu vyhoďte von do tmy;
tam bude plač a škrípanie zubami." ( Mt 25,14-30) Týmito
slovami chce Ježiš každého z nás povzbudiť a vyzvať, aby sme
využívali aktívne svoje talenty, schopnosti a dary, ktoré sme
dostali od Dobrého Pána Boha na to, aby sme ich rozmnožili.
Každý z nás dostal nejaké talenty. Niekto pekne spieva, niekto
pekne maľuje, iný vie dobre piecť koláče a iný vie správne vyrieši
zložité matematické príklady. Je mnoho zručností a schopností,
ktoré človek vo svojom živote potrebuje. Väčšina ľudí sa učí na
školách skoro celú svoju mladosť. Takže nikto sa nemôže
vyhovárať, že nemá nijaké dary, talenty, ktoré by mohol zhodnotiť
pre Pána Boha. Ak si nie je istý, môže kľudne prosiť, aby mu ich
Dobrý Pán Boh pomohol nájsť a využiť na slávu Božiu a na spásu
ľudí. Najväčšími darmi, talentami na rozmnoženie sú viera, nádej
a láska. Z nich má Pán Boh najväčšiu radosť. A tak môžeme svoje
dary a talenty použiť pri apoštoláte hlavne na šírenie viery, nádeje
a lásky. Najhlavnejšie je šírenie a rozmnožovanie talentu lásky k
Bohu a ku blížnemu.

5. Zanedbávanie dobrého
My sa často v mnohom prehrešujeme aj zanedbávaním dobrého.
Svedčia o tom slová Písma: ,,Kto teda vie dobre robiť a nerobí, má
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hriech." ( Jak 4,17) Pobáda nás to ku aktívnemu hľadaniu
možností, aby sme poslúžili Pánovi, Cirkvi či blížnemu keď treba.

6. Priorita lásky a zásluhovosť
Vieme, že podľa učenia apoštolov je Ježiš Božím Synom Láskou, ktorú Boh Otec poslal na svet, aby nás vykúpil.
..On je obraz neviditeľného Boha, prvorodený zo všetkého
stvorenia, 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 1,15-16)
Sú nám známe slová Hlavného prikázania: ,,Milovať budeš Pána,
svojho Boha, celým svojím srdcom, celou svojou dušou, celou
svojou silou a celou svojou mysľou a svojho blížneho ako seba
samého." Preto, aby naše skutky mali večnú hodnotu, je potrebné,
aby sme ich konali z lásky a s láskou k Bohu a ku blížnemu.
Je veľmi dležité, aby sme konali skutky lásky so Sviatostným
Ježišom v srdci. Pobádajú nás ku tomu aj jeho slová: ,,Ja som
vinič, vy ste ratolesti. Kto ostáva vo mne a ja v ňom, prináša veľa
ovocia; lebo bezo mňa nemôžete nič urobiť." Je mimoriadne
dôležitý aj správny úmysel pre naše skutky, ako nám to hovorí
Ježiš: ,,Dajte si pozor a nekonajte svoje dobré skutky pred ľuďmi,
aby vás obdivovali, lebo nebudete mať odmenu u svojho Otca,
ktorý je na nebesiach. ( Mt 6,1) Ku zodpovednému a aktívnemu
plneniu svojich náboženských povinností a ku pokore nás
vyzývajú slová: ,,Kto teda vie dobre robiť a nerobí, má hriech."
( Jak 4,17 ) ,,Tak aj vy, keď urobíte všetko, čo sa vám prikázalo,
Miroslav Priecel©

6 / ( 11 )

Talenty, apoštolát a pokánie

povedzte: "Sme neužitoční sluhovia; urobili sme, čo sme boli
povinní urobiť." ( Lk 17,10)
7. Hrozba prílišného aktivizmu
Niekdy sa nám stáva, že zamieňame cieľ za prostriedok. Môže
sa stať, že nás tak pohltia aktivity, že zanedbávame budovanie
svojho vzťahu s Dobrým Bohom. Môže sa stať, že na nás platí
Ježišova výčitka: ,,Poznám tvoje skutky aj tvoju námahu a
vytrvalosť a viem, že nemôžeš zniesť zlých. Skúšal si tých, čo
hovoria, že sú apoštolmi, a nie sú, a zistil si, že sú to luhári. Si
vytrvalý, veľa si zniesol pre moje meno a neochabol si.
Mám však proti tebe to, že si zanechal svoju prvotnú lásku." ( Zjv
2,2-4) Prvotnou láskou nám má byť Dobrý Pán Boh. Niekedy
neprimeraný aktivizmus má za následok únavu a opadnutie našej
lásky. Potom je namieste aj ďalšia Ježišova výčitka: ,,Poznám
tvoje skutky, že nie si ani studený ani horúci. Kiež by si bol
studený alebo horúci! Takto, že si vlažný, ani horúci ani studený,
už-už ťa vypľúvam z úst." ( Zjv 3, 15-16 ) To je výzva pre nás,
aby sme dali opäť prvé miesto Pánu Bohu a našej láske s ním.
Potom môžeme byť aj aktívni a horliví.
8. Naša hriešnosť a potreba pokánia
Zranenie človeka hriechom a jeho následkami je skutočnosť,
ktorej čelíme po celý život. My - ľudia, sme slabí a krehkí. Často
padáme a hrešíme, lebo sme hriešni. Aj keď azda máme pred
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očami niekoľko našich dobrých skutkov, ktoré nám dal urobiť
Dobrý Pán Boh, predsa sa na ne nemôžeme spoliehať. Všetka
česť, moc, chvála a sláva patrí Dobrému Pánu Bohu. Ak sa nám
darí v aktivitách, sme povinní prehlásiť pred Pánom, ako nám
hovorí Ježiš: ,,Tak aj vy, keď urobíte všetko, čo sa vám prikázalo,
povedzte: "Sme neužitoční sluhovia; urobili sme, čo sme boli
povinní urobiť." (Lk 17,10) V Ježišovi máme veľkú nádej, lebo
nám hovorí: ,,Ja karhám a trescem tých, ktorých milujem. Buď
teda horlivý a rob pokánie." ( Zjv 3,19) Ako napĺňať túto výzvu,
nám môže poradiť svätý Ján: ,,Prinášajte teda ovocie hodné
pokánia!" ( Mt 3,8 ) Je potrebné sa obrátiť z chladného aktivizmu
a viac si dať záležať na skutkoch lásky k Bohu a ku blížnym.
9. Povzbudenie od Ježiša
Aj keď horeuvádzané slová vzbudzujú oprávnený rešpekt a
bázeň, predsa nás Ježiš povzbudzuje svojimi slovami: ,,Hľa,
stojím pri dverách a klopem. Kto počúvne môj hlas a otvorí dvere,
k tomu vojdem a budem s ním večerať a on so mnou. Toho, kto
zvíťazí, posadím vedľa seba na mojom tróne, ako som aj ja zvíťazil a zasadol som s mojím Otcom na jeho tróne." ( Zjv 3,19-21 )

10. Na stiahnutie - ebooky zdarma
Výber ebookov vhodných pre prípravu na laický apoštolát
zadarmo na stiahnutie:
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,,Miluj Boha nadovšetko a potom rob ostatné"
https://www.mojakomunita.sk/documents/1673667/6904460/Miluj
+Boha+nadov%C5%A1etko%2C%20a+potom+rob+ostatn
%C3%A9/8bd9f5a3-383a-44e9-b4f2-1d5a41e1cf0e
,,Laický apoštolát a laický apoštol - Tretie doplnené vydanie"
https://www.mojakomunita.sk/documents/1673667/6904460/Laick
%C3%BD%20apo%C5%A1tol%C3%A1t+a+laick%C3%BD
%20apo%C5%A1tol+%28%20Tretie+doplnen
%C3%A9%20vydanie+%29/50828abe-abd7-4c74-b7adf9ca7853ca7a
,,Účinnosť apoštolátu - Druhé vydanie"
https://www.mojakomunita.sk/documents/1673667/6904460/%C3
%9A%C4%8Dinnos%C5%A5%20apo%C5%A1tol%C3%A1tu+
%28%20Aj+laick%C3%A9ho+%29%20-+Druh
%C3%A9%20vydanie/0c125e9f-2cff-4796-bbdf-8aa19368b34b
,, Víťazstvo pomocou dobra - Druhé doplnené vydanie"
https://www.mojakomunita.sk/documents/1673667/6904460/V
%C3%8D%C5%A4AZSTVO+POMOCOU+DOBRA++Ebook+2.+doplnen%C3%A9%20vydanie/a677a1dc-9123-42c88a95-c038a4887ba5
,,Spoločenstvo a laický apoštol"
https://www.mojakomunita.sk/documents/1673667/6904460/Spol
o%C4%8Denstvo+a+laick%C3%BD%20apo
%C5%A1tol/eacc5279-1db4-4ef7-8145-fce1076e8cb7
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,,Tvorivý apoštolát spoločenstva"
https://www.mojakomunita.sk/documents/1673667/6904460/Tvori
v%C3%BD%20APO%C5%A0TOL%C3%81T+spolo
%C4%8Denstva/0c39d479-5b43-4f93-87ea-a66383f1e3f5
,,Apoštolát, talenty a tvorivosť"
https://www.mojakomunita.sk/documents/1673667/6904460/APO
%C5%A0TOL%C3%81T%2C%20talenty+a+tvorivos
%C5%A5/12313d5c-a5db-4bd4-b393-d66c8269d54b
,,Apoštolská internetová kampaň – APOINKA"
https://www.mojakomunita.sk/documents/1673667/6904460/Apo
%C5%A1tolsk%C3%A1%20internetov%C3%A1%20kampa
%C5%88%20-+APOINKA/96b0bc7e-d44b-4600-bf20cdc0e4099ad3
,,Apoštolát pomocou poézie"
https://www.mojakomunita.sk/documents/1673667/6904460/APO
%C5%A0TOL%C3%81T+pomocou+po%C3%A9zie/222be336c212-400b-8d78-d6b3a65ed36b
,,Apoštolát pomocou ebooku"
https://www.mojakomunita.sk/documents/1673667/6904460/APO
%C5%A0TOL%C3%81T+pomocou+EBOOKU/e8109ba7-838e4216-b45a-5040745fa99c
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,,Ako sa učiť a naučiť"
https://www.mojakomunita.sk/documents/1673667/6904460/Ako+
sa+u%C4%8Di%C5%A5%20a+nau%C4%8Di%C5%A5%20+ebook/4fb22c3f-59d9-4d8a-b794-96c83d97eeeb
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