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Tento ebook je určený pre kresťanov, ktorí cítia povolanie k apoštolátu,
či už laickému, alebo k apoštolátu ako apoštolátu Kristovho kňaza. Je
možné ho ľubovoľne šíriť v rámci komunity Katolíckej cirkvi.
©Miroslav Priecel.
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1. Úvod
Nositeľom spásy je Ježiš Kristus. A pre to, aby niekto mohol byť
spasený, potrebuje poznať Spasiteľa. Je ním Ježiš Kristus - Boží Syn.
Je mnoho spôsobov , ako možno spoznať Ježiša. Všetky majú spoločný
znak, že sú vykonávané apoštolátom ku tomu povolaných ľudí. Ten
vykonávajú dnes - či už nástupcovia apoštolov - biskupi a kňazi Katolíckej
cirkvi, alebo laickí apoštoli. V tomto ebooku sa budeme zaoberať
niektorými stránkami apoštolátu, hlavne jeho účinnosťou.
2. Povolanie kresťana
My - kresťania osobitne pociťujeme Kristovo volanie:,,Poď za mnou!".
Podobne, ako je to písané v Novom Zákone: ,,Keď odtiaľ Ježiš odišiel,
videl na mýtnici sedieť človeka menom Matúša a povedal mu: "Poď za
mnou!" On vstal a išiel za ním." ( Mt 9,9 ) Odpoveďou má byť naše
ochotné nasledovanie Božieho Syna, ktorý nás chce priviesť do blaženej
večnosti vo večnom živote s Trojjediným Bohom, ktorý sám je Láska.
Vydať sa na cestu za Božím Synom, je vydať sa na cestu lásky. Láska sa
stáva hlavným princípom života kresťana. Je to láska k Bohu a ku blížnym.
Ku nej je povolaný každý človek. Dobrému Pánu Bohu záleží na spáse
každého človeka. Kresťanovi tiež záleží na jeho blížnych. Záleží mu na
svojej spáse, ale aj na spáse každého človeka. Laickí veriaci môžu
vykonávať laický apoštolát rôznym spôsobom. Cieľom apoštolátu je
ohlasovanie Ježiša Krista a spásy, ktorú prináša každému človeku, ktorý
počuje jeho volanie a rozhodne sa nasledovať ho.
3. Rozsievač
Ježiš prišiel na svet vydať svedectvo o Dobrom Pánu Bohu, osláviť
Nebeského Otca, a otvoriť bránu do Neba každému, kto ho nasleduje.
©Miroslav Priecel , 2019
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Obrazne sa pripodobňuje rozsievačovi, ako o tom hovorí Sväté Písmo:
,,Hovoril im veľa v podobenstvách: "Rozsievač vyšiel rozsievať. Ako sial,
niektoré zrná padli na kraj cesty; prileteli vtáky a pozobali ich. lné padli na
skalnatú pôdu, kde nemali veľa zeme, a hneď vzišli, lebo neboli hlboko v
zemi; ale keď vyšlo slnko, zahoreli, a pretože nemali koreňa, uschli. Zasa
iné padli do tŕnia, ale tŕnie vyrástlo a udusilo ich. lné zrná padli do dobrej
zeme a priniesli úrodu: jedno stonásobnú, iné šesťdesiatnásobnú a iné
tridsaťnásobnú...."" ( Mt 13,3-8 ) ,,Vy teda počujte podobenstvo o
rozsievačovi: Keď niekto počúva slovo o kráľovstve a nechápe ho,
prichádza Zlý a uchytí, čo bolo zasiate do jeho srdca. To je ten, u koho
bolo zasiate na kraji cesty. U koho bolo zasiate do skalnatej pôdy, to je ten,
kto počúva slovo a hneď ho s radosťou prijíma, ale nemá v sebe koreňa, je
chvíľkový. Keď nastane pre slovo súženie alebo prenasledovanie, hneď
odpadne. U koho bolo zasiate do tŕnia, to je ten, kto počúva slovo, ale
svetské starosti a klam bohatstva slovo udusia a ostane bez úžitku. u koho
bolo zasiate do dobrej zeme, to je ten, kto počúva slovo a chápe ho a ono
prináša úrodu: jedno stonásobnú, druhé šesťdesiatnásobnú a iné
tridsaťnásobnú." ( Mt 13, 18-23 ) Tieto Ježišove slová sú dostatočné na
ilustráciu procesu a účinnosti šírenia Evanjelia. Predsa však nás zaujíma
tiež, ako možno zvýšiť účinnosť šírenia Radostnej zvesti, a ako možno
zlepšiť ohlasovanie Evanjelia. Povieme si o tom v ďalších častiach tohto
ebooku.
4. Poslanie kresťana
Možno povedať, že každý kresťan je povolaný a poslaný ohlasovať
Evanjelium. Buď ako biskup, kňaz, alebo ako laický apoštol. Každé
poslanie sa vykonáva osobitným primeraným spôsobom. Vedie nás ku
tomu poslanie, ktoré dostali učeníci od Ježiša: ,,...Choďte do celého sveta a
hlásajte evanjelium všetkému stvoreniu." ( Mk 16,15 )
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4. Nádej na úspech
Dnešná doba si veľmi všíma efektivitu aktivít. Dnešný človek hľadá
techniky a postupy, ktoré by mu pomohli dosahovať čo najvyššiu účinnosť
a najlepšie výsledky. Často musí pracovať s tými možnosťami, ktoré má po
ruke, k dispozícii. Veľkou pomocou je nádej, ktorá nezahambuje. Aj
apoštolát naberá veľa síl práve z nádeje, okrem síl, ktoré dáva Dobrý Pán
Boh. Vždy je nádej, že slovo o Bohu padne na úrodnú pôdu. A tak môže
apoštol smelo a s elánom hlásať: ,,..."Priblížilo sa k vám Božie
kráľovstvo." ( Lk 10,9 ) Tiež nás ku nádeji povzbudzujú Ježišove slová:
,,Lebo mnoho je povolaných, ale málo vyvolených. ( Mt 22,14 )
Znamenajú, že nie všetci spĺňajú Ježišove nároky. To je pre nás výzva, aby
sme sa aj my pridali k ohlasovateľom Radostnej zvesti, a snažili sa šíriť
svoju vieru v jediného Spasiteľa - Ježiša Krista. Nádej prinášajú aj jeho
slová : ,,Moje ovce počúvajú môj hlas, ja ich poznám a ony idú za mnou.
( Jn 10,27 ) Pri svojom apoštoláte si môžeme často pripomínať práve tieto
slová.
6. Žatva je veľká
Poznáme Ježišove slová:,,...Žatva je veľká, ale robotníkov málo. Preto
proste Pána žatvy, aby poslal robotníkov na svoju žatvu! ( Lk 10,2 ) Tieto
Ježišove slová oslovujú každého kresťana na tom mieste, kde sa nachádza.
Aj keď nie každý je vyzvaný, aby opustil to miesto, kam ho Dobrý Pán
Boh postavil, predsa môže každý kresťan svoje civilné povolanie chápať
ako poslanie vydávať svedectvo svojím životom na tom mieste, ktoré
práve zastáva. Teda aj svojím životom, svojím ovocím, ovocím svojho
života môže človek svedčiť o Milujúcom Bohu. Tak je každý kresťan
povolaný k apoštolátu. Či už ako biskup, kňaz, alebo laik. Laici sú
povolaní k vykonávaniu laického apoštolátu. Vedie nás ku tomu aj
všeobecný kňazský, prorocký a kráľovský úrad, do ktorého je uvedený
krstom každý kresťan.
©Miroslav Priecel , 2019
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7. Živá voda
Každého kresťana Ježiš pozýva, aby s radosťou čerpal z milostí, ktoré
ponúka každému, kto verí v neho, ako je to písané vo Svätom Písme:
,,V posledný, veľký deň sviatkov Ježiš vstal a zvolal: "Ak je niekto
smädný a verí vo mňa, nech príde ku mne a nech pije. Ako hovorí Písmo, z
jeho vnútra potečú prúdy živej vody." To povedal o Duchu, ktorého mali
dostať tí, čo v neho uverili..." ( Jn 7,37-39 ) Duch Svätý, ako živá voda od
Ježiša uháša smäd nášho života, a zároveň prúdi z nášho srdca do okolia.
Ak ho prijmeme. No dôležité je ho nielen prijímať, ale aj odovzdávať
ďalej. Zároveň treba prosiť Dobrého Pána Boha za tých, ktorí nás počujú,
aby sme vieru mohli odovzdávať s nádejou a láskou svojim blízkym. Aj to
je apoštolát.
8. Štít proti nedostatku nádeje
Apoštol, aj laický, môže občas skĺznuť do akejsi beznádeje. Môže sa
stať, že sa mu nedarí. Môže sa stať, že ho nikto neberie vážne, nik
neprijíma jeho slová o Ježišovi Kristovi a spáse, ktorú Ježiš prináša.
Proti nedostatku nádeje sa dá brániť! Môžu nás povzbudiť tieto slová
Ježiša Krista z Evanjelia: ,,Hovorím vám: V tú noc budú dvaja na jednej
posteli: jeden bude vzatý a druhý sa ponechá. Dve budú spolu mlieť: jedna
bude vzatá, druhá sa ponechá. Dvaja budú na poli, jeden bude vzatý, druhý
sa ponechá." (Lk 17,34-36 ) Vidíme, že sám Ježiš prináša pre apoštolát
pomerne bohatú nádej a pomerne bohaté prisľúbenie výsledkov apoštolátu.
Otázka je, ako možno dosahovať tieto výsledky.
9. Dôležitosť našej lásky v srdci
Pripomeňme si slová apoštola Pavla v Hymnuse na Lásku: ,,Keby som
hovoril ľudskými jazykmi aj anjelskými, a lásky by som nemal, bol by som
©Miroslav Priecel , 2019
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ako cvendžiaci kov a zuniaci cimbal. ( 1 Kor 13,1 ) Vidíme, že jediným
fungujúcim kľúčom ku srdciam tých, ktorých chce Ježiš spasiť je naša
láska v našom srdci. Ak je nás apoštolát, aj laický, naplnený láskou k Bohu
a ku blížnym, môže byť veľmi účinný, a môže prinášať veľmi veľa ovocia.
Práve láska v našom srdci môže byť tým silným faktorom, ktorý privedie
človeka ku Kristovi a ku spáse. Tak, s láskou, môže byť náš apoštolát
veľmi účinne požehnávaný Mocou z Výsosti. Účinnosť nášho apoštolátu
môže byť úmerná našej láske k Bohu a ku blížnym. Ježiš hovorí: ,,Buďte
milosrdní, ako je milosrdný váš Otec! ( Lk 6,36 ) Naše skutky
milosrdenstva s našou láskou môžu byť veľmi oslovujúce. Živý Sviatostný
Ježiš v našom srdci sa môže stať ,,bránou k ovciam", ako sa to píše: ,,Veru,
veru, hovorím vám: Kto nevchádza do ovčinca bránou, ale prelieza
inokade, je zlodej a zbojník. Kto vchádza bránou je pastier oviec. Tomu
vrátnik otvára a ovce počúvajú jeho hlas. On volá svoje ovce po mene a
vyvádza ich. Keď ich všetky vyženie, kráča pred nimi a ovce idú
za ním, lebo poznajú jeho hlas. Za cudzím nepôjdu, ba ujdú od neho, lebo
cudzí hlas nepoznajú." Ježiš im to povedal takto obrazne, ale oni
nepochopili, čo im to chcel povedať. Preto im Ježiš znova vravel: "Veru,
veru, hovorím vám: Ja som brána k ovciam: Všetci, čo prišli predo mnou,
sú zlodeji a zbojníci, ale ovce ich nepočúvali. Ja som brána. Kto vojde
cezo mňa, bude spasený; bude vchádzať i vychádzať a nájde pastvu. ( Jn
10,1-9 ) Môžeme priamo povedať, že láska a Sviatostný Ježiš v našom
srdci je brána k ovciam pre náš apoštolát. Pri našom apoštoláte je potrebná
aj naša dôvera k Ježišovi.
10. Naše zranenia
Pôsobeniu lásky v našom srdci môže brániť hoci aj malé zranenie z
minulosti, ktoré sme nespracovali, a ktoré nás ťaží. Je potrebné skúmať
svoje srdce, či v ňom nie je nejaká zatrpknutosť voči niekomu z minulosti.
Je potrebné, aby sme aj my odpustili zo srdca každému, ktorý nám nejako
ublížil. Veď sa aj v ,,Otčenáši" modlíme:,,A odpusť nám naše viny, ako i
©Miroslav Priecel , 2019
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my odpúšťame svojim vinníkom." ( Mt 6,12 ) Naše neodpustenie niekomu
z našej minulosti alebo prítomnosti môže veľmi brániť účinnosti nášho
apoštolátu. Ak máme s tým problém, nebojme sa prísť s ním pred Ježiša,
a poprosiť Ho, aby nám pomohol odpustiť zo srdca. Je to nevyhnutné.
11. Hoci za niekoľko rokov
Aj keď sa niektorému apoštolovi zdá, že jeho slová nemajú nijaký
účinok, a že sa zbytočne snaží, lebo každý sa len odvracia, predsa netreba
strácať nádej! Dobrému Pánu Bohu nie je nič nemožné. Boh môže osloviť
dotyčného človeka aj za mnoho rokov, keď v skúške života si človek
spomenie:,,...Ako mi to ten človek spred pár desiatok rokov povedal o
Ježišovi? ...že ma má rád? ... skúsim sa pomodliť! Bože pomôž, ak si!..."
Takéto úprimné slová zo srdca človeka, ktorý dlhé roky odmietal Boha,
môžu priniesť milosť viery aj vďaka nášmu apoštolátu spred mnohých
rokov! A to je úžasné! Netreba sa vzdávať! Bohu nie je nič nemožné!
12. Približná štatistika
Ako laický apoštol a autor tohto ebooku môže potvrdiť, že apoštolát
prináša pomerne dobré výsledky. Viac rokov apoštolujem a zatiaľ vo
väčšine prípadov bolo rozdelenie asi takéto:
1. Asi 25 % vyznalo, že sú veriaci
2. Asi 25 % poďakovalo za dobrú správu
3. Asi 20 % nepovedalo nič
4. Asi 30 % správu odmietlo
Predmetom správy boli tieto slová:
,, Dobrý deň! Môžem Vám niečo povedať? ( Ak odpoveď ,,Ano" pokračujeme: ) Dobrý Pán Boh Vás má rád, a poslal svojho Syna Ježiša
©Miroslav Priecel , 2019
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Krista, aby Vás vykúpil, aby ste mohli prísť do večnej blaženosti v Nebi."
Tieto slová môžu byť aj začiatkom nášho hlbšieho rozhovoru s partnerom.
takže zhruba polovica oslovených správu prijala, a polovica odmietla.
Tento výsledok je reálny aj podľa Ježišových slov.
13. Cieľová skupina
Zamyslime sa nad otázkou, že koho treba oslovovať. To je cieľová
skupina pre ohlasované Evanjelium. Bližšie nám pomáhajú slová Pána
Ježiša: ,,Neprišiel som volať spravodlivých, ale hriešnikov, aby sa kajali." (
Lk 5,32 ) Volaný je teda každý, kto pocíti, že nie je dokonalý, že sa
potrebuje polepšiť. A že potrebuje ku tomu pomoc Božiu. Pomôžu tieto
Ježišove slová:,,Keď prídete do niektorého mesta alebo dediny, vypytujte
sa, kto je vás tam hoden. Tam potom ostaňte, kým nepôjdete ďalej."
( Mt 10,11) Je potrebné zachovať aj určitú opatrnosť, a hľadať ľudí, ktorí
Evanjelium nezneužijú, lebo nás ku tomu vyzývajú aj tieto slová :
,,Nedávajte, čo je sväté, psom a nehádžte svoje perly pred svine, aby ich
nohami nepošliapali, neobrátili sa proti vám a neroztrhali vás. ( Mt 7,6 )
Napriek tomu môžeme mať nádej, lebo Evanjelium má silu oslovovať
práve tých, ktorých hľadá sám Ježiš, ako hovorí: ,, Moje ovce počúvajú
môj hlas, ja ich poznám a ony idú za mnou. ( Jn 10,27 ) Ak budeme mať
Sviatostného Ježiša v srdci - je silná nádej, že mnohí budú počuť Ježišove
volanie z nášho srdca.

14. Zdanlivé meškanie
Niekedy sa môže apoštolovi zdať, že Pán mešká s pomocou pri
apoštoláte. Ale aj v tomto môžeme Dobrému Pánu Bohu veriť. Veď aj vo
Svätom Písme sa píše: ,,Pán nemešká s prisľúbením, ako sa niektorí
nazdávajú, že mešká; on je len trpezlivý s vami a nechce, aby niekto
zahynul, ale aby sa všetci dali na pokánie. ( 2 Pt 3,9 )
©Miroslav Priecel , 2019
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15. Starosť o výsledky apoštolátu
Niektorí apoštoli vo svojej horlivosti môžu pociťovať starosť o
výsledky svojho snaženia v apoštoláte. Je to azda preto, lebo veľmi
preceňujú svoje schopnosti, alebo majú vysoké nároky na seba, ktoré azda
hraničia s priveľkými očakávaniami od seba. Tu môžu pomôcť slová
Ježiša: ,,Ja som vinič, vy ste ratolesti. Kto ostáva vo mne a ja v ňom,
prináša veľa ovocia; lebo bezo mňa nemôžete nič urobiť." ( Jn 15,8 )
Taktiež povzbudzujú slová zo Starého Zákona: ,,Zlož svoju starosť na
Pána a on ťa zachová; a nikdy nedopustí, aby bol spravodlivý zmietaný."
( Ž 55,23 ) Aj apoštoli nás povzbudzujú: ,,O nič nebuďte ustarostení. Ale
vo všetkom modlitbou, prosbou a so vzdávaním vďaky prednášajte svoje
žiadosti Bohu. ( Flp 4,6 ) Preto je potrebné aj prosiť a modliť sa za tých,
ktorí sa stretnú s naším apoštolátom, aby sa ich dotkla Božia milosť, a oni
mohli nastúpiť na cestu spásy. Azda aj niektorí z nás poznajú pesničku,
ktorú spievajú najmä mladí v chráme: ,,Zlož svoju starosť na Pána, na
Pána, zlož svoju starosť na Pána, a On sa už postará..." Tieto slová môžu
byť inšpiráciou k väčšej dôvere voči Dobrému Pánu Bohu.
16. Rieka od trónu
Vo Svätom Písme je niekoľko krát spomínaná rieka života. Je
spomínaná u Ezechiela v Kapitole 47, aj v Zjavení 22,1. V Zjavení sa píše:
,,Potom mi ukázal rieku vody života, čistú ako krištáľ, vytekajúcu od
Božieho a Baránkovho trónu." ( Zjav 22,1 ) Myslí sa tým živá voda Duch Svätý, ako hovorí aj sám Ježiš: ,,Ak je niekto smädný a verí vo mňa,
nech príde ku mne a nech pije. Ako hovorí Písmo, z jeho vnútra potečú
prúdy živej vody." To povedal o Duchu, ktorého mali dostať tí, čo v neho
uverili..." ( Jn 7,37-39 ) To znamená, že Božie Slovo sa bude šíriť silou
Ducha Svätého. Tak sa bude šíriť aj naše posolstvo ďalej - silou Ducha
Svätého.
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17. Horčičné zrnko a kvas
Ku optimizmu a k väčšej dôvere nás vedú aj tieto Ježišove slová:
,,Potom povedal: "Čomu sa podobá Božie kráľovstvo, k čomu ho
prirovnám? Podobá sa horčičnému zrnku, ktoré človek vzal a zasial vo
svojej záhrade. Keď vyrástlo, bol z neho strom a nebeské vtáky hniezdili
na jeho konároch. A zasa povedal: "K čomu prirovnám Božie kráľovstvo?
Podobá sa kvasu, ktorý žena vezme a vmiesi do troch mier múky, až sa
všetko prekvasí."" ( Lk 13,18-21 ) Môžeme dôverovať, že aj sám Ježiš v
našom srdci bude nám pomáhať, a usmerňovať naše snaženie pri
apoštoláte mocou svojho Ducha Svätého. Tak, aby sa Evanjelium dostalo
ku mnohým, ktorých môže zachrániť pre večný život.
18. Brána k ovciam
Pripomeňme si slová Pána Ježiša, ktoré nás tak isto povzbudzujú:
,, Preto im Ježiš znova vravel: "Veru, veru, hovorím vám: Ja som brána k
ovciam: Všetci, čo prišli predo mnou, sú zlodeji a zbojníci, ale ovce ich
nepočúvali. Ja som brána. Kto vojde cezo mňa, bude spasený, bude
vchádzať i vychádzať a nájde pastvu. ( Jn 10,7-9 ) Sviatostný Ježiš a
láska, ktorú budú naši poslucháči pociťovať z nášho svedectva, najviac
oslovujú našich poslucháčov.
19. Viera s láskou, trpezlivosť
Aj našou vierou a dôverou môžeme veľmi uľahčiť šírenie Evanjelia.
Povzbudzujú nás aj slová Pána Ježiša: ,,... Veru, hovorím vám: Ak budete
mať vieru ako horčičné zrnko a poviete tomuto vrchu: "Prejdi odtiaľto ta!"
- prejde. A nič vám nebude nemožné."" ( Mt 17,20 ) ,,Pán vravel: "Keby
ste mali vieru ako horčičné zrnko a povedali by ste tejto moruši: "Vytrhni
sa aj s koreňom a presaď sa do mora," poslúchla by vás."" ( Lk 17,6 )
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Ak sa nám hneď nedarí, musíme siahnuť po väčšej trpezlivosti. Výsledky
prídu. Nie sme na to sami. Ak máme Sviatostného Ježiša v srdci, naše
snaženie bude skôr, či neskôr prinášať dobré ovocie!
20. Čistenie ratolesti
Ak sa snažíme, a prinášame vo svojom živote ovocie lásky a dobrých
skutkov, tak Dobrý Pán Boh nám pomáha, aby sme mohli vykonať ešte
viac dobrého na slávu Božiu a na spásu ľudí. Svedčia o tom aj Ježišove
slová: ,,Ja som pravý vinič a môj Otec je vinohradník. On každú ratolesť,
ktorá na mne neprináša ovocie, odrezáva, a každú, ktorá ovocie prináša,
čistí, aby prinášala viac ovocia." ( Jn 15,1-2 )
21. Verní sluhovia
Ku živej snahe na poli apoštolátu nás povzbudzujú Ježišove slová v
podobenstve o mínach: ,,„Istý človek vznešeného pôvodu odchádzal do
ďalekej krajiny prevziať kráľovstvo a potom sa mal vrátiť. Zavolal si
svojich desiatich sluhov, dal im desať mín a povedal im: »Obchodujte,
kým sa nevrátim!« Ale jeho občania ho nenávideli a vyslali za ním
posolstvo s odkazom: »Nechceme, aby tento nad nami kraľoval.« Keď sa
po prevzatí kráľovstva vrátil, dal si zavolať sluhov, ktorým dal peniaze,
aby zistil, koľko kto získal. Prišiel prvý a vravel: »Pane, tvoja mína získala
desať mín.« On mu povedal: »Správne, dobrý sluha; pretože si bol verný v
maličkosti, maj moc nad desiatimi mestami.« Prišiel druhý a vravel:
»Pane, tvoja mína vyniesla päť mín.« Aj tomuto povedal: »Ty maj moc
nad piatimi mestami.« Iný prišiel a hovoril: »Pane, hľa, tvoja mína. Mal
som ju uloženú v šatke; bál som sa ťa, lebo si prísny človek: berieš, čo si
si neuložil, a žneš, čo si nezasial.« On mu povedal: »Zlý sluha! Podľa
tvojich vlastných slov ťa súdim. Vedel si, že som prísny človek že
beriem, čo som si neuložil, a žnem, čo som nezasial? prečo si teda nedal
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moje peniaze peňazomencom a ja by som si ich bol po návrate vybral aj s
úrokmi?« A tým, čo tam stáli, povedal: »Vezmite mu mínu a dajte ju tomu,
čo má desať mín.« Oni mu vraveli: »Pane, veď má desať mín!« Hovorím
vám: »Každému, kto má, ešte sa pridá, ale kto nemá, tomu sa vezme aj to,
čo má. ( Lk 19,12,26 )
22. Modlitba za poslucháčov
Ježiš svojim učeníkom povedal: ,,Kto vás počúva, mňa počúva, a kto
vami pohŕda, mnou pohŕda. Kto však pohŕda mnou, pohŕda tým, ktorý ma
poslal." ( Lk 10,16 ) Cirkev učí, že jeden zo skutkov milosrdenstva je aj
modliť sa za živých a mŕtvych. Zároveň nás Ježiš vyzýva: ,,Buďte
milosrdní, ako je milosrdný váš Otec! ( Lk 6,36 ) Preto je dôležité pre
apoštola, aj laického, aby sa modlil za tých, ktorí budú počúvať jeho
ohlasovanie, ktorí sa stretnú s jeho apoštolátom. Aby sa Dobrý Pán Boh
dotkol ich srdca, a oni mohli do neho prijať milosť viery.
23. Účinnosť apoštolátu a podpora spoločenstva
Pre apoštola je dôležité okrem spoločenstva s Ježišom v srdci aj
spoločenstvo veriacich. Veľmi vhodné je živé farské spoločenstvo. Tiež
farské mládežnícke spoločenstvo môže veľmi pomôcť a podržať apoštola,
aj laického. Apoštol a jeho apoštolát sa potom posilní. Silu treba čerpať
najmä zo sviatostí a na omšiach. Tiež živé spoločenstvo Cirkvi má vo
svojom strede živého Boha, Ježiša Krista, lebo platí, čo povedal Ježiš:
,,Lebo kde sú dvaja alebo traja zhromaždení v mojom mene, tam som ja
medzi nimi." ( Mt 18,20 ) Je mimoriadne dôležité, aby apoštol čerpal
milosti aj skrze živé kresťanské spoločenstvo. Vhodnými spoločenstvami
môže byť napríklad spoločenstvo pri Lectio Divina ( ,,Lekcio divina" ),
spoločenstvo animátorov vo farnosti, alebo Ružencové bratstvo a
podobne.
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24. Hymnus na lásku
Aby sme sa snažili stále viac milovať, nás povzbudzujú aj slová svätého
Pavla v Hymnuse na lásku: ,,Keby som hovoril ľudskými jazykmi aj
anjelskými, a lásky by som nemal, bol by som ako cvendžiaci kov a
zuniaci cimbal. A keby som mal dar proroctva a poznal všetky tajomstvá a
všetku vedu a keby som mal takú silnú vieru, že by som vrchy prenášal, a
lásky by som nemal, ničím by som nebol. A keby som rozdal celý svoj
majetok ako almužnu a keby som obetoval svoje telo, aby som bol slávny,
a lásky by som nemal, nič by mi to neosožilo. Láska je trpezlivá, láska je
dobrotivá; nezávidí, nevypína sa, nevystatuje sa, nie je nehanebná, nie je
sebecká, nerozčuľuje sa, nemyslí na zlé, neteší sa z neprávosti, ale raduje
sa z pravdy. Všetko znáša, všetko verí, všetko dúfa, všetko vydrží. Láska
nikdy nezanikne. Proroctvá prestanú, jazyky zamĺknu a poznanie pominie.
Lebo poznávame len sčasti a len sčasti prorokujeme. Ale keď príde to, čo
je dokonalé, prestane, čo je len čiastočné. Keď som bol dieťa hovoril som
ako dieťa, poznával som ako dieťa rozmýšľal som ako dieťa. Keď som sa
stal mužom, zanechal som detské spôsoby. Teraz vidíme len nejasne,
akoby v zrkadle; no potom z tváre do tváre. Teraz poznávam iba čiastočne,
ale potom budem poznať tak, ako som aj ja poznaný. A tak teraz ostáva
viera, nádej, láska, tieto tri; no najväčšia z nich je láska."
( 1 Kor 13,1-13 )

24 . Záver
V tomto ebooku som sa pokúsil analyzovať otázku účinnosti apoštolátu.
Platí to pre každý apoštolát. Je to overené praxou, takže sa oplatí si tieto
záležitosti uvedomovať, a vedome ich zohľadňovať pri každom apoštoláte.
Povzbudzuje nás ku tomu Kristova láska, ako je písané vo Svätom Písme:
,,Lebo nás ženie Kristova láska, keď si uvedomíme, že ak jeden zomrel za
všetkých, teda všetci zomreli." ( 2 Kor 5,14 ) Preto môžeme s istotou
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tvrdiť, že najväčší vplyv na účinnosť apoštolátu má Božia milosť a naša
láska, a to, ak máme Sviatostného Ježiša v srdci.
Prajem vám veľa Božieho požehnania vo vašom apoštoláte.
Miroslav Priecel.
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