
Téma obnovy: 

Povolaní
(Minulá téma bola: Zrodení zo snov)



Otázky z minulého stretnutia

•Nezabúdam na to, že v Božích plánoch sme vždy mladí 
a máme veľké horizonty pred sebou? 

•Bojím sa neznámej cesty a radšej hľadám bezpečnú 
rutinu? 

•Viem povzbudiť mladých k snívaniu alebo skôr dusím 
ich aktivity, aby nerušili moje pohodlie?



Pokračujeme ... Boh sníva a povoláva - stále...

• Téma povolania nie je iba pre mladých, keď máme život pred 
sebou a sme plní sily.

• Svet sa mení veľmi rýchle...

• Hrozba: Viera zostane pre nás súborom zafixovaných právd, 
ktoré vedú ku skostnateným reakciám... (Máme vieru ktorá 
neprináša novosť a život...?)

• Ako to boli pri apoštoloch? Pán si ich zavolal a viedol a 
poslal... Zostal s nimi... Daroval im Ducha Svätého, ktorý ich 
viedol a vyučoval, uschopňoval...



Mojžiš a Eliáš



Mojžiš



Mojžiš

Teraz choď, posielam ťa k faraónovi. 
Vyveď môj ľud, Izraelitov, z Egypta!“

Mojžiš však povedal Bohu: „Ktože som ja, 
aby som šiel k faraónovi a vyviedol 
Izraelitov z Egypta?“ 

(Ex 3,10-11)



Moja odpoveď na povolanie

•1. reakcie – výhovorky – myšlienky na útek...

•Boh nesľubuje, že odníme moje limity, ale 
to, že mi pošle spolupracovníkov ... 
Mojžišovi poslal Árona, ... bratov a sestry.

•Moja odpoveď?...



Eliáš



Eliáš

•„Čo tu robíš, Eliáš?“ Odpovedal: „Plný som 
horlivosti za Pána, Boha zástupov. Veď 
synovia Izraela opustili tvoju zmluvu, tvoje 
oltáre zborili a tvojich prorokov pobili 
mečom! Ja sám som ostal a za mojím 
životom sliedia, chcú mi ho vziať.“ Pán mu 
povedal: „Vstaň, vráť sa svojou cestou.“



Moja reakcie na sklamania...

•S akými výzvami sa stretávam? 
•Neopakujem Pánovi svoje predstavy a 
sklamania?
•Nenamýšľam si, že som v Pánovej službe 
sám? 
•Pán má aj iných 7000 mužov, ktorí nezohli 
kolená pred Bálom...



Mojžiš a Eliáš

•Boh volá v každom veku a 
čaká na moju odpoveď.



Don Giovanni 
Cagliero (J.C.)



Don Cagliero

• „Mních alebo nemních, aj tak je to to isté. Som 
rozhodnutý, ako som vždy bol, nikdy neopustiť dona 

Bosca.“ (J.C. mal 21 rokov)

•Zostať s tým, s ktorým ma Pán volá... Povolanie je o 
osobe, s ktorou kráčame životom. (S kým ma Pán 
dáva dokopy?)



Návrat k prvotnej láske

•Mladosť je skôr stav srdca než vek. A teda 
starobylá inštitúcia, akou je Cirkev, sa v 
rozličných fázach svojich veľmi dlhých dejín 
môže obnovovať a znova sa stať mladou. 
Vskutku, v najtragickejších chvíľach svojich 
dejín sa cíti povolaná vrátiť sa k podstate 
svojej prvej lásky. (EG 34)



Návrat k prvej láske je dôležitým 
faktorom mladosti a otvorenosti. 

Nesmieme podľahnúť pokušeniu, že stratíme nadšenie, 
pretože už nepočúvame Pánovo volanie vedieť riskovať z 
viery, dávať všetko bez ohľadu na nebezpečenstvá; môžeme 
podľahnúť pokušeniu, že začneme vyhľadávať falošné svetské 
istoty. (por. 37) 

...Kto z nás už nie je mladý vekom, potrebuje príležitosti, aby 
zblízka počul hlas a podnety mladých; „blízkosť totiž vytvára 
podmienky na to, aby Cirkev bola priestorom na dialóg a 
vydávanie svedectva o bratstve, ktoré fascinuje“. (EG 38)



Aj my dnes sme povolaní – objavovať cesty 
k mladým a spolu s nimi cesty do budúcnosti.

• Ako je to s tvojou flexibilitou a pružnosťou ? (Indikátor:

koľkokrát sa ospravedlňuješ svojím vekom?)

• Je tvoje zmýšľanie mladé alebo staré? (Čo s tým?)

• Hľadáš, čo by si ešte mohol spraviť pre mladých alebo už len

konštatuješ, že si voľakedy už toho spravil dosť?


