
Príbeh 
veľkej 
lásky

Krst a to, čo sme v ňom prijali



Telo....
Vnímanie seba:

„Bránami“ do tela pre 
informácie, 
komunikáciu, látkovú 
výmenu... 
sú zrak, sluch, chuť, 
čuch, hmat...  
Oči, uši, ústa, nos, 
hmatové receptory...



Telo.... 

Dušu – psyché    
jej schopnosťami sú rozum, 
vôľa... city, predstavivosť, vášne... 
Teda nejde o niečo hmotné.... hoci 
sa vyjadrujú a prejavujú cez telo, 
alebo v súčinnosti s ním... 

Vnímame aj niečo 
mimo anatómie tela:



Pokus o vyjadrenie 
ľudskej duše:

... s hmotou tela vytvára 
jednotu.
V tej hmote je... a je s ňou...
hýbe ňou, organizuje ju, no 
je aj čímsi odlišným -
originálnym, ...

Tento prejav - život (spôsob 
existencie duše –
„dýchania“) môžeme 
nazvať gréckym „bios“: týka 
sa toho, čo je telesné i 
psychické. 

Duša - psyché



Telesné vnemy vplývajú na 
dušu, ktorá ich spracováva... 
Reaguje na ne...

Duša sa vyjadruje sa 
cez telo – cez hmotu 
tela...

Rozumom, ale aj citmi a intuíciou... vnímame, 
že naše vnútro volá po plnosti... po naplnení – po plnosti. 

Ľudská vôľa ťahá človeka k dobru ...



Ako zrealizovať túžbu 
po plnosti?

Sústrediť sa na:

hmotnú stránku svojej 
existencie?
- Na KULT TELA (hmoty) 
jeho zdravie, tvar a 
pocity?

Alebo radšej na hudbu, 
spev, umenie... šľachetné 
skutky a city?
- Na KULTÚRU

Čo sa stane, ak zanedbávam prípravu na sviatosti ?



Učiteľ, 
čo mám 
robiť,         
aby som 
získal 
večný život?



Pokým sme na svete 
hľadáme, čo nás môže 
naplniť... Až prídeme k 
hranici.



Túžim po tom, čo 
neviem na zemi 
nájsť... Po večnosti, 
plnosti a kráse.... Po 
nebi. Existuje to? Bol 
tam niekto?



Z našej strany sú pokusy 
preklenúť priepasť smrti,  
ale akosi to nejde...

Idealizmy
(investuj do 
vznešených 
myšlienok)

Materializmy
(investuj do 
hmoty...)

Celé ľudské snaženie končí v priepasti smrti...

Pohľad človeka, ktorý sa 
pozerá na svoju 
budúcnosť čelí smrti, 
ktorú však nemá silu 
svojim životom 
preklenúť...

Život človeka – jeho 
„BIOS“ nestačí !



Pohľad na začiatky –
prvotné skúsenosti 

človeka

Podobnosť človeka s Bohom
Jeho prvotné skúsenosti a 

Skúsenosť pádu...

(cesta J.P.II.)

ΖΩΗ – ZOE život v plnosti... 
Účasť na prameni života 

– na spoločenstve s Bohom

ΖΩΗ



Človek – jeho podobnosť s Bohom

• Mulieris Dignitatem (MD) 6: Treba sa nám 
pozastaviť pri onom biblickom počiatku, v 
ktorom zjavená pravda o človeku ako o "Božom 
obraze a Božej podobe" je nemeniteľným 
základom každej kresťanskej antropológie. "Boh 
stvoril človeka na svoj obraz; na Boží obraz ho 
stvoril, muža a ženu ich stvoril (Gn 1,27).



Na počiatku to bolo trochu ináč: 
„prvotné skúsenosti“

Samota (jedinečnosť – odlišnosť od 
iných živočíchov), 

„človeku nie je dobré samotnému“

Dualita (asymetrická 
komplementarita)

(stvoril ich ako muža a ženu)

Nahota – integrita

(... Nehanbili sa..., vedeli, že patria k sebe tak, aby 
boli darom pre toho druhého...dokázali na seba 

pozerať ako na osoby, bez žiadostivosti – teda nie 
ako na vec, ktorú túžim vlastniť pre seba)



Jedinečnosť manželstva je 

založená na jednote Boha

Tertulian, Jediné manželstvo I,2: 

"Poznáme len jedno manželstvo 

ako jedného Boha."

● 4 "stĺpy" manželstva podľa
Božieho plánu:

- Sloboda

- Jedinečnosť – exkluzivita (len

jediný muž, len jediná žena)

- Nerozlučnosť

- Otvorenosť pre život –

plodnosť (prijatie života a jeho

výchova)



Akoby bol problém v 
samom jadre človeka...

Čo hovorí o tomto 
probléme skúsenosť 
človeka na začiatku?

Ako získať plnosť života? Čím si ho zaslúžiť? Čo robiť?



Dedičný hriech a rany 

v spoločenstve – vo vzťahu osôb 

(Gn 3)

Spoločenstvo ničí:

# držanie (vlastnenie)

# obviňovanie sa 

(podozrievanie)

- strata priehľadnosti 

vzťahu

● Amoris Laetitia 20. Cesta utrpenia a
krvi prechádza cez mnohé stránky
Biblie, od bratovražedného násilia
Kaina voči Ábelovi; od rozličných
hádok medzi deťmi a manželkami
patriarchov Abraháma, Izáka a Jakuba
až po tragédie, ktoré napĺňajú krvou
rodinu Dávida, rôzne rodinné
ťažkosti, ktoré poznačujú rozprávanie
Tobiáša alebo trpké vyznanie
opusteného Jóba: „Mojich bratov
odohnal odo mňa, a známi sa mi
celkom odcudzili. [...] Môj dych sa
oškliví vlastnej manželke a zo svojich
útrob deťom zapácham“ (Jób 19, 13.
17).





A z druhej 
strany?
Príde mi odtiaľ 
pomoc?

Z našej strany sú pokusy 
preklenúť priepasť smrti, 
ale akosi to nejde...

Ž 121 Svoj zrak upieram na 
vrchy, príde mi odtiaľ pomoc? 
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Toto je téma 
premenenia...
Táto skutočnosť sa dotýka 
skrze Krista aj nás... 

Brána neba je otvorená...
Chrámová opona je 
roztrhnutá...



O

D Sv.

Skrze Ježišovu 
smrť na kríži

Skrze Jeho 
zmŕtvychvstanie

Skrze zoslanie -
darovanie Ducha 
Svätého

Ak by nebolo 
zmŕtvychvstanie...
Veď ak niet 
zmŕtvychvstania, 
nebol ani Kristus 
vzkriesený.
Ale ak nebol 
Kristus vzkriesený, 
potom je márne 
naše hlásanie a 
márna je aj vaša 
viera. (1 Kor 15, 
13-14)



O

D Sv.

Skrze Ježišovu smrť 
na kríži

Skrze Jeho 
zmŕtvychvstanie

Skrze zoslanie -
darovanie Ducha 
Svätého

Účasť na Kristovej smrti a zmŕtvychvstaní 
prijímame cez krst.
Zomierame pominuteľnému životu
a vstávame k večnému životu.

V krste –
prijímam 
Boží život



O

D Sv.

Skrze smrť J. Krista na 
kríži

Skrze Jeho 
zmŕtvychvstanie

Skrze zoslanie -
darovanie Ducha 
Svätého

Pri krste 
získavame účasť 
na Kristovej smrti 
a zmŕtvychvstaní.
Zomierame 
pominuteľnému 
životu
a vstávame k 
večnému životu.

Gal 3 ... Cesta spiritualiziácie 
človeka ... Život podľa ducha, nie 
sme otrokmi tela ... 

Gal3, 27: Lebo všetci, čo ste 
pokrstení v Kristovi, 
Krista ste si obliekli.

Rim 8, 13: Lebo ak budete                 
žiť podľa tela, zomriete.                   
Ale ak Duchom umŕtvujete 
skutky tela, budete žiť.



O

D Sv.

Skrze smrť J. Krista 
na kríži

Skrze Jeho 
zmŕtvychvstanie

Skrze zoslanie -
darovanie Ducha 
Svätého

Pri krste získavame 
účasť na Kristovej 
smrti a 
zmŕtvychvstaní.
Zomierame 
pominuteľnému 
životu
a vstávame k 
večnému životu.

„Smrť kde je tvoje víťazstvo?“ 1Kor 
15,55
Smrť sa stáva pre božích synov a dcéry 
miestom prechodu do Otcovho domu.

Prechodom cez fyzickú smrť sa končí 
všetko pominuteľné a zostáva iba 
večné... Vstupuje sa do plnosti ☺



• Od krstu patríme 
Pánovi – sme zasvätení 
– včlenení do jeho 
spoločenstva lásky –
do jeho rodiny... 

• Čokoľvek robíme má 
cenu nielen 
pominuteľnú – ale aj 
večnú... Skutkami 
lásky zasievame 
pominuteľné, ale 
vďaka 
účasti na spoločenstve
s Bohom sa           

premieňame... 1 Kor 15, 42-49

• A tým už rastieme v 
nebi...

• V momente smrti sa 
iba „narodíme do 
neba“ – začneme 
vnímať naplno 
nebeskú skutočnosť...



Niektorí budujú Boží 
ľud cez manželstvo;

iní sú pozvaní budovať Boží 

ľud cez sviatosť posvätného 

rádu.

Niektorí cez spôsob života, ktorí 

sa najviac podobá spôsobu života 

v nebi – cez zasvätený život (celí 

patria Bohu).

Bez spolupráce 

to však nejde



Príprava na skúšku

Nabudúce bude možnosť podeliť sa, 
porozprávať sa o úlohe ☺.

Ako pokračuje práca na otváraní srdca...

● Úloha pre rodičov:  porozprávať sa s 
deťmi i medzi sebou o krste:

ako to bolo,
čo získali, 
čo sľúbili, že naučia deti
ako to ide,
načo to je dobré...
ako ďalej

Otázka pre seba: je môj život svedectvom o 
dobrote a láske Boha? Čo pre to musím 
urobiť?

Nepotrebujem sa s niekým poradiť, alebo 
porozprávať, ak to nejde? Alebo nemal by 
som poďakovať za to, čo ide, alebo podeliť 
o radosť s inými?


