
Moja-naša sloboda



ČLOVEK – má telo, dušu, ducha = „miesto“ pre Boha.       
Ide o to, že človek má duchovnú dušu – to znamená, že 
telesná smrť ju nezničí. 
A tiež, že v duši je aj “priestor“ pre Boha.

TELO

DUCH 
(BOH)

DUŠA



Ako sú usporiadané  a prepojené?

•Telo
•Duša
•Boh  
(v srdci)



Ako mal človek fungovať? 

•Telo
•Duša
•Boh  
(v srdci)

Takto funguje slobodný 
človek – pretože slobodu 
používa na prijímanie Božej 
lásky a svojim životom na ňu 
odpovedá – prejavuje ju 
svojim myšlienkami, slovami, 
skutkami...
Sloboda je teda dar na to, 
aby sme dokázali prijímať 
Božiu lásku a odpovedať na 
ňu. .Je to dar na spoluprácu 
s Bohom... Je to dar, aby 
sme dosiahli život naplno –
dobrý, pravdivý, krásny a 
večný.



Skutočným životom duše je Boh

• Všetko to, kto som, je napĺňané Božou prítomnosťou, dobrotou a 
láskou.... (ak nemám na duši ťažký hriech.)

• Postoj ku každému človeku sa prejavuje práve týmto spôsobom –
hľadám, ako druhému prejaviť lásku... Začína to pri modlitbe, 
pozornosti, úcte, konkrétnej pomoci, rešpektovaní jeho originality a 
darov, ... Pokračuje to v hľadaní spôsobu, ako vytvárať s druhými 
spoločenstvo – lebo toto je hlavná túžba Boha... Aby sme boli všetci 
JEDNO (túžba po jednote). Opakom je pýcha, čo by bolo smrťou duše 
= večným trápením z nedostatku prítomnosti Boha a bratov a sestier 
Jeho rodiny.



Ako sa to prejavuje voči mne a druhým?

• Všetko to, kto som, je napĺňané Božou prítomnosťou, dobrotou a 
láskou....

• Ak je to pravda, tam postupne v sebe objavujem postoj ku každému 
človeku, v ktorom hľadám ako mu prejaviť lásku... Priblížiť mu lásku 
Boha.

• Ako? Začína to pri modlitbe, v slušnosti, v prejave pozornosti a úcty,             
v konkrétnej pomoci (ak ju potrebuje), v rešpektovaní jeho originality 
a darov, ... , v trpezlivosti s ním, ..., v budovaní porozumenia, ...

• V postate ide o hľadanie spôsobu, ako vytvárať s druhými 
spoločenstvo – lebo toto je hlavná túžba Boha... Aby sme si rozumeli, 
pomáhali a sme boli všetci JEDNO (túžba po jednote v Božej rodine).



Takto funguje „duchovný“ človek

•Taký človek (v jeho 
duši) sa rozhoduje 
sa podľa Boha; 

•Duša a telo 
funguje podľa 
Ducha Svätého.



Duchovný človek funguje tak, 
• že jeho duša sa nechá viesť a sprevádzať Bohom. Telo 

je tomuto vzťahu podriadené. 

(Pod slovom duša sa myslí na jeho rozum, vôľu a city –
duševné schopnosti) 



Ako funguje „telesný“ človek? 

•To je taký,
ktorý sa rozhoduje podľa svojich 

pocitov a podľa svojho tela 
– teda podľa svojich sklonov 

a žiadostí.



Vníma iba to, 
čo sa dotýka 
jeho zmyslov... 
tela a pocitov –
avšak bez 
Boha.



Ako funguje bez Boha? Snaží sa vyplniť temnotu a 
nedostatok vo svojom strede – hľadá zážitky a 
pocity, ktoré by ju vyplnili, ale nedokáže to...
•Telo
•Duša
•Boh  
je 
V srdci 
odmietnutý

Tento spôsob života 
vedie do neslobody, 
lebo človek 
nesleduje svoj cieľ –
plný život – je v 
zajatí tela – jeho 
túžob, alebo duše, 
ktorá odmieta 
spoluprácu s Bohom



Aký je v tom rozdiel?

• Rozdiel je v prítomnosti Boha a v spolupráci s Ním. 

• Boh je zdrojom slobody, lásky a života. On nás vedie, do spoločenstva 
ľudí s Ním.

• Boh dáva slobodu a učí človeka žiť tak, aby jeho život smeroval k 
plnosti a večnosti. Teda tak, aby jeho sloboda rástla.

• Ak sme odmietli Boha (vedome, alebo nevedome), tak sa spoliehame 
na seba, svoje zmysly, svoje pocity a riadime sa nimi. Škoda, že to 
funguje iba na určitý čas, potom sa prázdnota rozšíri do celého 
človeka.



Pouvažujem nad týmito otázkami:
Čo ma oberá o slobodu? 

• Vo vzťahu s Bohom? ( ak stratím Boha, stratím všetko)

• Vo vzťahu s ľuďmi? (ak prestanem milovať blížnych, stratím Boha.)

• Vo vzťahu ku sebe? (Ak sa neviem ovládať, tak stratím seba, blížnych i 
Boha.)

Ako rozvíjať slobodu, lásku a život?

• Čo s tým robím?

• Kto mi s tým môže pomôcť?

• Čo z mojej prípravy na birmovku mi v tejto oblasti pomáha, alebo by malo 
pomáhať? 



P.S.:

• Nezabudni na konzultáciu (termín ste si dali na stretku) a ďalšie stretko.
• Podobne na modlitbu sv. ruženca v kostole – napísané to máš vo vchode do 

kostola.

• Po každom stretku si pozri, čo sme si doteraz preberali a pouvažuj ako to dostať 
do svojho života.

• Nezabudni na tabuľku slobody – kde si denne značíš ako pokračuješ v práci na 
svojej slobode. 

• Ak nemôžeš na konzultáciu prísť so svojou skupinkou, ozvi sa a navrhni zopár 
termínov, v ktorých by si mohol prísť.

• Ak niečo vynecháš, snaž sa to dobehnúť a nahradiť. Priprav si však čokoládu 
(aspoň dobrú študentskú pečať)

• Pre svoju skupinku, aby si im prejavil svoju ochotu napraviť svoju zábudlivosť, 
alebo ľahostajnosť.



A čo je vlastne sloboda? ... Podľa toho, čo sme zistili pri konzultáciách...
• Nie je to ľahká otázka – lebo túžba po slobode je jedna zo základných túžob. Čo však sloboda je a čo nie je? 

• Najlepšie je pýtať sa toho, kto je najslobodnejší a najšťastnejší? A podľa neho sa zariadiť... 

• Asi každý povie, že najslobodnejší je ten, koho nemožno obmedziť a pritom nestratí šťastie – vlastne vďaka 
slobode môže žiť šťastne – a mať plnosť šťastia naplno a navždy...

• Sloboda je potom aj dar – pretože, keď sa stávame Božími deťmi, tak získavame slobodu od nadvlády 
(diktátu) svojho tela, svojej obmedzenosti (napr. večnej smrti-nešťastia, či nedostatku), svojho okolia, svojho 
myslenia i cítenia... - všetkého, čo raz skončí... Nie je však absolútna, je darom, ktorý správnym používaním 
rastie a nesprávnym používaním sa stráca.

• Sloboda nie je svojvoľnosť – „robím si, čo chcem“, alebo „robím si podľa seba...“ 

• Sloboda je dar, ktorý máme pre rozhodovanie ale tak, aby sme si zvolili to, čo je pre nás najlepšie, 
najpravdivejšie a najkrajšie dobro... Aby sme boli nakoniec šťastní.

• Ak nás Boh stvoril pre dosiahnutie neba – pre spoločenstvo s Ním, tak potom sloboda naplno a
najsprávnejšie využitá je taká, ktorá mi umožní, aby som dosiahol cieľ – s tým, že urobím to, čo mi ho pomôže 
dosiahnuť, prijmem dary, ktoré na to potrebujem a budem spolupracovať s tými, ktorí mi v tom pomôžu... 

• Vieme, že tento dar sa rozvíja rozhodovaním podľa toho, čo je v súlade s Bohom – teda s pravdou, dobrom, 
láskou – podľa toho čo nás vedie k Bohu... Je na mne, ako to spoznávam a ako rozhodujem... Som za to 
spoluzodpovedný-á.

• A vieme, že tento dar slabne rozhodnutím, ktoré nás od Boha vzďaľuje a vovádza nás do závislostí toho, čo je 
pominuteľné... Môžeme sa rozhodnúť aj pre to. Boh to dopúšťa – lebo ináč by sme sa slobodne nemohli 
rozhodnúť pre Neho... Dáva nám možnosti a pomáha nám pri rozhodovaní tak, aby nás o slobodu neobral... 
Toto okrem Boha nedokáže nik a nič, čo nemá Jeho lásku.

• Sloboda nám umožňuje prijímať Božiu lásku a odpovedať na ňu tak, že sa stále viac a viac podobáme 
Bohu... A sme viac a viac v jeho rodine... Ale umožňuje nám robiť aj omyly, dokonca aj zanevrieť na ňu...



Tu je rozpis konzultácii ako ste sa do
hodli
• „Body pre slobodu“ Za nesplnenie úlohy z prípravy, nekomunikáciu, vymeškanie 

okrem choroby: nahradiť zameškané a doniesť na stretko čokoládu (aspoň dobrú 
študentskú pečať alebo mersi) – za vlastné našetrené peniaze.

• Na konzultáciu ste si dali takéto časy (ak nevieš, do ktorej skupinky patríš, včas sa 
ozvi ☺ ):

• Utorok 11.10.
• 14:00 = birm. 40
• 15:30 = birm. 30

• Štvrtok 20.10. 
• 15:30 = birm. 20, 40, 80, 110
• 16:30 = 10
• 17:30 = 50, 60, 110

• Piatok 21.10.
• 14:30 = birm. 100
• 15:00 = birm.   70


