OBSAH

BOH nie je mŕtvy Július Slovák

str.4

Čo je to projekt Godzone?

str.6

Odkaz od premiéra Slovenskej republiky

str.8

„Mala som strach z Boha, z budúcnosti, zo smrti“ H. Torkošová

str.10

Kauza Kristus Dominik Markoš

str.14

O čo sa nestaráš, to upadá Lukáš Valach

str.18

Ježíš zemřel i za lidi, kteří tě vytáčí... Michal Koch

str.20

Keď Boh mlčí

str.22

Godzone Academy

str.26

Rozhovor so Zuzanou Božíkovou
Nikto sa nerozhodne zomrieť, len tak,
pre niekoho bezcenného Katarína Višňovská

str.28

Boh žije v nás o. Ján Buc

str.32

Ako vieš, že Boh žije? Anketa

str.36

Rozhovor s Liborom Kučerom
Dávejte a bude vám dáno Katarína Višňovská

str.42

Rozhovor s Martinom Mitrom Chvála Ján Hudáček

str.44

Helena Torkošová? Pôjdete s nami

str.48

Prečo potrebujem spoločenstvo? Nora Končálová

str.54

Spoločenstvá na Slovensku a Česku

str.56

Zostaň s nami v kontakte

str. 58

Podpora projektu

str. 60

ZODPOVEDNÝ REDAKTOR:

JAZYKOVÁ REDAKCIA:

GRAFICKÉ SPRACOVANIE:

TLAČ:

MGR. KATARÍNA VIŠŇOVSKÁ

MGR. NATÁLIA LAČNÁ

MGR. MARTIN HENEŠ

ALFA PRINT, S.R.O.

-3-

ČASTO SÚ V ŽIVOTE VECI, OKOLO KTORÝCH
PRELETÍME A NEVŠIMNEME SI ICH, AKOBY
SME ICH ANI NEVIDELI. PRITOM SÚ PRIAMO
PRED NAŠIMI OČAMI. ČASTO IDEME, OBRAZNE POVEDANÉ, POZDĹŽ RIEKY, NAMÁHAVO
VYSTUPUJÚC NA VRCH A NEUVEDOMUJEME
SI, ŽE VEDĽA NÁS TEČIE RIEKA, Z KTOREJ SA

Často sa nás ľudia pýtajú, prečo turné robíme
napriek zložitej spoločenskej situácii, ktorá hýbe
spoločnosťou aj v roku 2021. Prečo jednoducho
neprečkáme túto dobu niekde v pohodlí, ale pasujeme sa s prekážkami, ktoré prináša?
Pretože veríme, že v dobe, kedy lekári a zdravotníci pracujú v plnom nasadení, rovnako ani my
nesmieme ustať. Ľudia potrebujú lekára nielen
pre telo, ale aj pre ducha. Tým lekárom je Ježiš.
Svet potrebuje počuť dobrú správu evanjelia viac
než kedykoľvek predtým.
A preto hlásame, že: „Boh nie je mŕtvy!“
Modlím sa, aby táto pravda zmenila život aj tebe,
ktorý to čítaš, pretože zistíš, že na ničom inom
nezáleží viac a nič už nebude ako predtým.
Ak si ho nikdy nestretol, volaj po ňom a nájde ťa.
Ak ho poznáš, spomeň si kým si bol bez neho.
Dnes žije v tebe. Je to vidieť?

MÔŽEME POKOJNE NAPIŤ. SME SMÄDNÍ A
ŽIVÁ VODA TEČIE BLÍZKO NÁS, ALE ZAHATANÍ STAROSŤAMI TOHTO SVETA A NAHÁŇANÍM
SA ZA POVINNOSŤAMI ČI MAJETKOM, SA NÁM
ODRAZU ZUŽUJE POHĽAD A NEVIDÍME VECI,
KTORÉ DAL BOH OKOLO NÁS.

Verím, že v téme Boh nie je mŕtvy, znie pozvánka vidieť Božie konanie. Očakávať ho,
byť pripravený, že Boh koná a bude konať,
a tiež ho začať vidieť v maličkostiach. Niekedy sa ľudia pýtajú: „Ako mám vidieť tie
veľké zázraky?” Očakávame veľké veci a to je
dobré, ale pozývam nás začať v malom. Ako
je napísané: „Ani oko nevidelo, ani ucho nepočulo, ani do ľudského srdca nevystúpilo,
čo Boh pripravil tým, ktorí ho milujú.“ 1 Kor
2,9. Zjavil nám to skrze svojho Ducha. Dajme priestor Duchu Svätému, aby v nás mohol
vládnuť. Dajme mu priestor, aby mohol ovládať naše oči a naše uši, aby sme duchovne
počuli a vnímali veci okolo nás.

ZA GODZONE TEAM KATARÍNA @janka_katkovska
@

-4-

Verím, že Božie konanie prichádza
cez dva piliere Božieho kráľovstva a
myslím, že v dnešnej dobe sú kľúčové: viera a úcta. Zachovať si vieru
a mať úctu voči ľuďom a voči Bohu.
Je to ako v tej piesni: „Aj keď to nevidím, Ty konáš, aj keď to necítim,
Ty konáš…” Je dôležité cibriť si duchovnú vnímavosť, aby sme dovolili
Bohu konať v našich životoch. Verím, že potom uvidíme, ako sa Boh
stará o naše bežné trápenia, dáva
nám riešenia našich problémov,
vidíme nadprirodzené zásahy v neriešiteľných situáciách, až k veľkým
veciam, kedy vidíme prichádzať
nádej do beznádeje a radosť do
smútku, uzdravenie do chorôb, povzbudenie a vôbec zmysel do života. Toto je to, čo chce Pán Boh robiť.
Je to pre neho prirodzené, je to súčasťou kráľovstva, v ktorom vládne.
Nechajme Ducha Svätého, aby otvoril naše oči, aby naša viera rástla,
aby sme videli tie veľké veci a dovolili Bohu konať. Verím, že aj o tom
je téma – Boh nie je mŕtvy!
JÚLIUS SLOVÁK @JULOSLOVAK
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KDE?
Sídlom Godzone kancelárie je Sliač, kde funguje Spoločenstvo SP a väčšina zamestnancov tu má svoje rodiny a zázemie. Toto je miesto, kde
sa neúnavne tvorí a pripravuje tour, ale aj naša celoročná činnosť a
kde sa Božie sny stávajú skutočnosťou. Ak si tu ešte nebol, príď
nás niekedy pozrieť!

KEDY?
Ak prvýkrát počuješ slová Godzone
či Godzone tour, tieto stránky sú
pre Teba.

Godzone je evanjelizačný projekt,
ktorý vznikol ako služba katolíckeho spoločenstva mladých ľudí, ktorí
túžili ohlasovať radostné evanjelium
Ježiša Krista, pretože im zmenilo život. Hlavným zameraním projektu Godzone je práve evanjelizácia mladých
na Slovensku. Našou túžbou a víziou
našej služby je priniesť prebudenie,
zjednotenie, motiváciu a povzbudenie.
Vieme, že tento svet potrebuje počuť
silné posolstvo evanjelia a chceme ho
priniesť spôsobom, ktorý zasahuje –
atraktívnym, kreatívnym a moderným.

KTO?
Mladí ľudia, ktorí túžia po tom, aby Ježiša Krista spoznal každý. Na čele projektu Godzone stojí Slovák,
konkrétne Július. Godzone tím tvoria najmä členovia
Spoločenstva SP, ktorí spolupracujú s členmi ďalších
spoločenstiev naprieč Slovenskom a Českom. Spolu
sme súčasťou Katolíckej cirkvi.

PREČO?

Pretože sme spoznali Ježiša Krista, ktorý nám zmenil
život. Osobné stretnutie s Božou láskou nás naplnilo
túžbou a radosťou, ktorá sa nedala zadržať. Nevedeli
sme si to nechať pre seba a nádej evanjelia sa snažíme
odovzdávať ďalej. A veríme, že aj naďalej budeme!

-6-

Celé to začalo v roku 2009. Počas Týždňa Cirkvi pre mládež vzniklo prvé turné s názvom „Enter the Godzone“,
ktoré predznamenalo vznik projektu Godzone v roku
2010. V roku 2012 vznikla vízia generácie, ktorej ide o
Božie kráľovstvo (KIOBK). A rok 2020 zostane pamätný
ako rok, kedy sme prvýkrát spracovali Godzone tour do �ilmovej podoby, keďže fyzické podujatie nebolo možné zorganizovať. Dnes sme tu opäť - aj pre teba. Napriek všetkému.

KTO JE ZA TÝM?
Projekt Godzone je zastrešený ZKSM – Združením kresťanských spoločenstiev mládeže. O�iciálnymi garantmi tohto projektu sú katolícki kňazi: PaedDr. Juraj Ďurnek, SchP, ďalej ThLic. Ondrej Chrvala a ThDr. PhDr.
Ján Buc, PhD.
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VŠETCI SA ZHODNEME, ŽE ČASY, KTORÉ

v hlbokej minulosti, je plný takýchto statoč-

Milí priatelia, urobme spoločne to

PRÁVE ŽIJEME, V NÁS MÔŽU VYVOLÁVAŤ

ných mužov a žien.

veľké rozhodnutie a staňme sa šted-

NEISTOTU, STRACH A NEPOKOJ. PANDÉMIA

rými darcami. Napriek tomu, že žije-

ROZDEĽUJE SPOLOČNOSŤ, BOLESTIVO ZA-

Som presvedčený, že láska, odpustenie, po-

me ťažké časy, ktoré už mnohokrát

SIAHLA EKONOMIKU A TOTO VŠETKO SA

kora a súcit boli, sú a vždy budú tie najúčin-

presahujú mieru, ktorú dokážeme

PRENÁŠA DO NAŠICH OSOBNÝCH ŽIVOTOV,

nejšie zbrane proti zlu a beznádeji. Poviem

zvládať a tolerovať, pestujme hodno-

ALE AJ DO VEREJNÉHO PRIESTORU A PO-

vám úprimne, že aj ja sám sa dennodenne

ty, ktoré máme v úcte a obdivujeme

LITIKY.

usilujem držať sa týchto hodnôt a robiť roz-

na iných. Posilníme tým spoločenstvo

hodnutia, ktoré sú v súlade s týmito hodno-

ľudí dobrej vôle.

tami.

cia od stvorenia sveta prechádza svojimi vý-

A zároveň neraz vidím, že nie každá situácia

Verte mi, dnes, v zložitých časoch, je

zvami, úskaliami a zápasmi. Nie sme v tomto

sa skončí tak ako by som si to želal. Musím

každý prejav rozvahy, úcty a lásky k

ohľade jediní a ani výnimoční.

prekonať sklamanie, zistiť príčinu „poruchy“,

blížnemu darom s obrovskou cenou.

poučiť sa, hľadať nápravu. Je to každodenný

To je to svetlo nádeje, ktoré nám svie-

Dejiny ľudstva boli vždy formované a sprevá-

zápas o napĺňanie verejného záujmu.

ti na cestu a som vďačný za to, že my,

dzané neľahkými obdobiami. Ale vždy exis-

Dovoľte mi vrátiť sa k návšteve pápeža Fran-

kresťania, dbáme o to, aby toto svetlo

tovala nádej, že problémy sa dajú prekonať.

tiška. V príhovore na stretnutí s mládežou

nevyhaslo.

Vždy existovali ľudia, ktorí niesli túto nádej

vyslovil myšlienku, ktorá vo mne silno zarezo-

ťažkými časmi ako pochodeň a svietili ostat-

novala. Vystihuje presne to, čo sa vám pokú-

ným na cestu.

sil opísať vyššie. „Každý je darom a môže zo

Hovorím o osobnej statočnosti, obetavosti a

života, zo svojho vlastného života urobiť dar.“

solidarite známych, menej známych, ale aj

Áno, naše životy sú vzácne práve tým, že je v

celkom neznámych hrdinov. Boli to tí, ktorí

našich silách konať mravne, múdro a budovať

sa neraz odhodlali postaviť proti prúdu. Boli

lepší svet pre nás samých i pre budúce gene-

to tí, ktorí namiesto smútku šírili radosť, na-

rácie. To je ten dar pre druhých – pre našu ro-

miesto hnevu odpustenie a namiesto nená-

dinu, priateľov, spolužiakov, pre kohokoľvek, s

visti lásku. Kresťanský príbeh, ktorý sa začal

kým sa stretneme - a tým aj pre spoločnosť.
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Ďakujeme za podporu z platenej inzercie.

Chcem vám však povedať, že každá generá-

Chcem sa vám poďakovať, že sa nevzdávate a keď treba, viete v záujme
správnej vecí ísť aj proti prúdu.
______________________________
EDUARD HEGER
PREMIÉR SLOVENSKEJ
REPUBLIKY
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Ďakujem dobrému
Bohu, že sa mi dal
spoznať ako živý
Boh... a nebolo to
v mojom živote len
raz.
Prvýkrát, tak silno, že to zmenilo
celé moje smerovanie, to bolo v
mladosti ešte počas komunizmu.

hlasom ma po mene oslovil:

Počas gymnázia nám hovorili

„Helena, vráť sa k viere svojich ro-

takmer na každom predmete,

dičov.“ Okamžite som vedela, že

že Boh neexistuje. Spôsobilo to

si musím urobiť poriadok so svo-

pochybnosť v mojej viere. Ale

jou minulosťou, a začala som sa

rozhodla som sa hľadať pravdu

pripravovať na generálnu sviatosť

za každú cenu. Myslela som si, že

zmierenia.

odpoveď nájdem v nejakej knihe,
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alebo v kostole počas kázne. Ale

Táto spoveď sa o nejaký čas odo-

Boh nemá problém prísť aj tam,

hrala, bolo to na púti v Levoči a

kde to nikto nečaká. On bol prvý

ja som počas spovede zažila silný

v iniciatíve na ceste lásky ku mne.

dotyk Božej lásky. Celé štúdium

Bolo to počas protináboženské-

na gymnáziu som zápasila s po-

ho školenia, keď som zrazu mala

chybnosťami, či Boh existuje ale-

pocit, akoby mi niekto položil na

bo nie, mala som strach z Boha, z

rameno ruku a nežným, jemným

budúcnosti, zo smrti. Počas tejto

- 11 -

spovede sa v mojom srdci rozlialo
obrovské teplo a ja som prežila to,
o čom píše svätý Ján:
„Dokonalá láska nepozná, vyháňa
strach.“ /1Jn 4,18-19/ Lebo strach
je spojený s pocitom trestu. A ja

stalo, že som pri modlitbe zaspa-

o všetkom hovorím ako priateľovi.

som mala zrazu silnú skúsenosť

la, keď som si to nechala na ne-

Zrazu sa všetko zmenilo a už to

toho, že Boh je v mojom srdci, že

skoro a už som napríklad, bola v

bolo o vzťahu. O túžbe. Tá túžba

existuje, že je Láska a že ma mi-

posteli. Ale vždy som sa zobudila

narastala, až som sa prichytila pri

luje. Nepotrebovala som študovať

a chcela som modlitbu dokončiť,

tom, že si hovorím, že Boh sám

dôkazy Božej existencie. Dovtedy

aby to bolo... platné.

stačí. Boh sám stačí. Odovzdala

som sa modlila z povinnosti, v

Takto niekedy vyzerala moja mod-

som sa mu úplne a nemala som

detstve sme boli vedení k tomu,

litba z povinnosti. Ale po tomto

strach dať sa mu celá a zasvätiť

aby sme sa ráno a večer modlili.

dotyku, som si uvedomila, že sa

sa, aj keby ma to stálo život.

Vynechať modlitbu bolo pova-

hocikedy počas dňa modlím. Že

_____________________________________

žované za ťažký hriech. Často sa

sa s Bohom rozprávam, a že mu

S. HELENA TORKOŠOVÁ
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kresťania, ... a nariadil pre ňu to najhoršie mučenie. „Kristus, od ktorého
odvodzujú svoje meno, pretrpel ten
najťažší trest počas vlády Tibéria rukami jedného z našich prokurátorov
Piláta z Pontu a tá najhoršia povera
hoci na krátky čas potlačená znovu
prepukla nielen v Júdsku, pôvod-
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Žijeme vo svete, kde je príliš veľa ľudí, ktorí tvrdia: „Boh je mŕtvy.

nom zdroji tejto nákazy, ale dokon-

Neexistuje, nikdy som sa s ním nestretol.” Keď vidia nás, ktorí sa na-

ca aj v Ríme“.

zývame veriaci, je to pre nich možno rarita, možno výzva a možno

Iný historik Suetonius vo svojom die-

provokácia. Veľakrát však majú na perách otázku: „Prečo veríš? Ako

le o cisárovi Claudiovi píše, ako ne-

si k tomu došiel? Čo to vlastne znamená veriť v Boha a kto je to ten

chal vyhnať v roku 49 Židov z Ríma,

Boh?” Sv. Peter vo svojom prvom liste v 3. kapitole, veršoch 15 a 16

lebo vyvolávali roztržky s kresťanmi.

nás vyzýva: „Stále buďte pripravení obhájiť sa pred každým, kto vás

A do tretice rímsky štátnik, miesto-

vyzýva zdôvodniť nádej, ktorá je vo vás. Robte to však skromne, s báz-

držiteľ v Bitýnii, Plínius mladší, okolo

ňou a s dobrým svedomím...“ Tak verím, že tento článok nám pomôže

r. 111 píše cisárovi Trajánovi o kres-

byť pripravení...

ťanoch, ktorí spievajú Kristovi ako

Základom viery je stretnutie s osobou, s Ježišom Kristom. Tak hovorí bý-

Bohu, zdržujú sa krádeží, prepadá-

valý pápež Benedikt XVI. Boh sa stal človekom, podobným nám ľuďom

vania a smilstva. Pýta si radu, čo má

vo všetkom okrem hriechu, vtelil sa, ako to odborne nazýva teológia.

s nimi robiť.

A žil pred 2000 rokmi v zemi, ktorú dnes nazývame Izrael. Aby nebolo

Spomeňme aj dielo Židovské staro-

príliš veľa pochybností o jeho existencii, dajme na chvíľu nabok Bibliu,

žitnosti, autor Jozef Flávius píše: „V

Písmo Sväté, Božie slovo, ktoré o Ježišovi veľa píše najmä v časti, ktorú

tom čase žil Ježiš, muž múdry, ak je

nazývame Nový Zákon. A pozrime sa na dobové svedectvá o Ježišovi,

vôbec správne nazývať ho človekom,

ktoré sa nám zachovali od nekresťanských autorov. Teda od pohanských

pretože robil zázračné veci, bol uči-

rímskych historikov, ako aj od židovského historika Jozefa Flávia. Azda

teľom ľudí, ktorí prijímali pravdu s

to bude jedna z výziev, ktorou môžeme uviesť to, čo sme nazvali „Kauza

radosťou. Pritiahol k sebe mnoho Ži-

Kristus“.

dov aj pohanov. Bol to Kristus. A keď

Rímsky historik Tacitus spomína vo svojom diele Annales (r. 116) známy

ho Pilát na návrh popredných mu-

požiar v Ríme za cisára Nera a hovorí, že cisár sa pokúšal zbaviť viny za

žov spomedzi nás odsúdil na smrť

tento požiar tak, že vinu zvalil na skupinu, „ktorá bola ľuďmi nazývaná

na kríži, tí, ktorí ho už skôr milova-
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li, od neho neodišli. Pretože sa objavil medzi nimi

plnilo? Na miesto mŕtveho Boha

pre mňa Boh? Ako to, že v neho

živý na tretí deň, tak ako to od Boha poslaní proroci

prišlo veľa náhradníkov v podobe

verím? V čo vlastne verím, keď ho-

okrem ďalších tisíc vecí o ňom zvestovali. A tiež až do

nadčloveka, ezoteriky a viery v čo-

vorím o Bohu? Nech si kdekoľvek,

dnešného dňa nezaniklo pokolenie kresťanov, ktorí

koľvek, ako to správne predpokla-

nezabudni že patríš do Cirkvi.

sa podľa neho volajú.“

dal a komentoval G. K. Chesterton.

Do Cirkvi, kde práve začala synoda

Kresťanov v prvých storočiach považovali za ateistov,

Bola aj výzvou pre nás, aby sa naše

o synodalite. Čakajú nás dva roky

pretože hovorili o Bohu inak, ako tí, ktorí uctievali

kostoly nestali múzeami a mauzó-

hľadania, aby sme objavili svoje

svojich zdedených bohov, o ktorých mali jasnú pred-

leami mŕtveho boha.

miesto v spoločenstve Cirkvi a ak-

stavu. Mám na mysli rímskych bohov.

Boh nie je mŕtvy. Toto je veta, kto-

tívne sa podieľali na jej živote. Tri

Teraz preskočíme starovek a hľadanie Boha u mno-

rá môže významne ovplyvniť život

veľké slová, ktoré sú témou tohto

hých velikánov, či už na púšti, alebo v mestách vte-

ľudí 21. storočia. Bude ale záležať

hľadania poznáme: spoločenstvo,

dajšej civilizácie a len vrelo odporúčam si pozrieť prí-

aj na nás, ako budeme rozumieť

spoluúčasť a misia. Sú tu a majú

beh Augustína z Hippa, ktorého príbeh je fascinujúci.

a žiť vieru v Neho. Viera nie ide-

dostať nový význam. Význam, kto-

Tiež sa nebudeme venovať stredoveku a riešiť tu sv.

ológia. Viera je cesta, cesta ktorá

rý bude poukazovať na stretnutie,

Tomáša Akvinského a jeho 5 dôkazov o existencii

nikdy nekončí. Uveriť neznamená

počúvanie a rozlišovanie. Stretnu-

Boha. To nechávam na samoštúdium. Zastavme sa

oprieť sa o piliere istôt, ale skôr

tie s Pánom, zmŕtvychvstalým,

na chvíľu v novoveku, pri mene Friedrich Nietzsche.

vojsť do oblaku, ktorý sa volá Ta-

živým, ktorý nás povzbudzuje k

Tento nemecký filozof 19. storočia v knihe Radostná

jomstvo. Prijať výzvu: Zájdi na hl-

vzájomnému stretávaniu sa. Počú-

veda píše príbeh o pomätencovi. „Nepočuli ste o tom

binu! Možno si prišiel k viere bez

vanie jeho hlasu, ktoré nás nabá-

pomätencovi, čo za jasného predpoludnia zažal lam-

toho, aby si vyrástol v tradičnom

da, aby sme načúvali jeden druhé-

páš, bežal na trhovisko a neprestajne kričal: Hľadám

kresťanskom prostredí rodiny a

mu. Rozlišovanie ciest, ktoré nám

Boha! Hľadám Boha!“ Keďže tam práve boli mnohí z

objavuješ vieru v Krista a aj jeho

ukazuje Boh v tejto dobe, aby nás

tých, čo v Boha neveria, vzbudil veľký smiech... Pomä-

samého ako niečo nové, na prvý-

vyviedol z našich unavených zvy-

tenec skočil priamo medzi nich a prevŕtaval ich po-

stratí život. Zároveň žijeme vo svete, ktorý znovu

krát. Možno si vyrástol vo veriacej

kov. Pozývam ťa zapojiť sa: modlit-

hľadmi. „Kam sa podel Boh? kričal. Poviem vám to.

a zas bude zabíjať Boha, v ktorého veríme. Ten

rodine a teraz si vieru objavil v no-

bou, počúvaním a zdieľaním sa. Aj

My sme ho usmrtili – vy a ja. My všetci sme jeho vra-

falošný boh zostane bez života. Ten pravý Boh

vej, možno dospelejšej podobe. A

takto môžeš nielen ukázať, ale aj

hovia.“ (Radostná veda 125)

vstane z mŕtvych. Nech by to s jeho pochovaním

možno práve zápasíš o svoju vie-

Hoci tento príbeh je pre ateistov, má čo povedať aj

vyzeralo akokoľvek reálne.

ru, pretože prežívaš ťažké skúšky

obhájiť, že Boh v tebe nie je mŕtvy.
______________________________

nám veriacim. Spôsob, ako my žijeme s Bohom ho

Veta „Boh je mŕtvy“ je výrokom, ktorý veľmi

a krízy vo svojom vlastnom živote

DOMINIK MARKOŠ FARÁR

prináša živého alebo mŕtveho do tohto sveta. Uve-

ovplyvnil život 20. storočia. Nietzsche ju povedal

alebo v živote ľudí, ktorí sú ti blíz-

VO FARNOSTI SLIAČ

domme si, že každý náš falošný obraz o bohu raz

ju ako proroctvo, ktoré sa pre mnoho ľudí na-

ki. A kladieš si otázky typu: Kto je
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Nemám rád romantické metafory,
a trochu ma striasa keď toto píšem,
ale vzťah je často ako kvetina. Sú
obdobia, kedy kvitne, sú obdobia,
kedy sa jej darí horšie alebo nekvitne vôbec, ale starostlivosť potrebuje neustále.

Nedávno som čítal jeden rozhovor so záhradnou architektkou,
ktorá pri otázke, či je potrebné sa
neustále starať o svoju záhradu,
odpovedala: „Áno, žijeme vo svete, v ktorom keď sa o niečo nestaráme, upadá to.“
Uvedomil som si, ako veľmi tra�ila klinec po hlavičke. Náš život je
sériou opakovaných úkonov, ktorými sa staráme – o seba samých,
o svoj majetok, svoje �inancie... a
tak isto je to aj s našimi vzťahmi.
Ak sa o ne nestaráme, upadajú.
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Emócie sú nevyhnutnou súčasťou našich vzťahov, ale vedia nás
často zmiasť. Ak sme teraz zahoreli láskou jeden voči druhému,
„máme pocit, že sa budeme mať
radi navždy.“ Ale to, či sa to stane,
nakoniec určuje naše rozhodnutie, či sa budeme starať o tento
vzťah, alebo ho necháme len voľne plynúť.
Špeciálne je to dôležité, keď s niekým chodím alebo už som v manželstve. Ak hovorím, že je to pre
mňa najdôležitejší človek na svete, musím sa o ten vzťah starať.

Tak ako to platí pre partnerské
vzťahy, platí to aj pre vzťah s Bohom a vzťahy v kresťanskom spoločenstve. Ak sa o ne nestarám, mám
pocit, že sa odo mňa Boh vzďaľuje.
Často potom hovoríme „Bože kde
si?“, ale my sme tí, ktorí sme sa už
týždne nemodlili a riešili len svoj
život. Vinu zvaľujeme na Pána, ktorý nás stále čaká s otvorenou náručou. Tak isto to môže byť aj v spoločenstvách – dlhé mesiace sa tam
nezjavíme, lebo máme iné starosti
(Mt 13,22) a potom povieme, že sa
nám „ľudia akosi vzdialili“. Nie, spoločenstvo sa nepresunulo v časovej
kapsule, to my sme sa prestali venovať ľuďom, ktorí sú v ňom.
Kvalitné vzťahy si vyžadujú dlhodobú, kvalitnú a pravidelnú starostlivosť. Keď sa o ne staráme, sú pre
naše životy opornými bodmi. Kvety,
o ktoré sme sa starali, prinesú vôňu

a z tejto vône potom čerpáme nielen my, ale aj ľudia okolo nás.
Starajme sa o svoje vzťahy, pretože ak ich zanedbáme, podobne ako
všetko ostatné v tomto svete, budú
upadať.
___________________________________
LUKÁŠ VALACH @lukasvalach

Viac o budovaní vzťahov si
môžete prečítať v knihe Stenu
dáme preč od Lukáša a Soni
Valachovcov,ktorú nájdete na
godzoneshop.sk
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tuální dnes jako včera a jako bude
zítra. Je to jedna ze základních hodnot Božího království. Úcta je nezasloužená, nepodmíněná. Protože je
hodnotě, která za mě

založená na hodnotě, která za nás

byla zaplacená. Ježíš

byla zaplacená. Respekt si můžeme

to vzal na sebe, zaplatil

zasloužit, vybojovat, ale úctu ne. Ta

účet. Nic mu nikdo ne-

je daná.

ulehčil. Ta krev, kterou

Ježíš zemřel za každého. Zemřel i za

vsakovali dřevo kříže

lidi, kteří mě vytáčí, se kterými mám

byla pravá.

problém.

projev stačil. Když

Je jednoduché mít v úctě někoho,

ve firmě končila, do-

Tohle je pravda o mně.

s kým souhlasím. Je v pořádku s

konce jsme se objali, což

A je to velký závazek.

někým nesouhlasit, mít jiný názor.

bych si nikdy před tím nedovedl

Vezměte si, co je kříž.

Naši úctu vůči němu to ale nesmí

představit.

Mučící nástroj. Krev. Pot.

vypnout. Představte si své rodiče,

Symbol bolesti. A přesto,

politiky, se kterými nesouhlasíte,

Největší boje jsou často v tom nej-

je to největší symbol lás-

paní v obchodě, který se neustále

bližším kruhu. Moc si přeju, aby-

ky, jaký tu kdy na světě byl.

mračí, kolegu, kterého bych si mezi

chom žili hodnotu v Něm, který za

své přátele nikdy nevybral…

nás tu cenu zaplatil. Pokud chceš,

Stejnou proměnu může zažít
každá bolest v mém životě. Může
ZA JAKÝ KLUB BYS CHTĚL HRÁT?

být úplně převrácená v místo poPřesto si troufnu říct, že moje hod-

Víte, co určuje hodnotu fotbalisty?

nota je obrovská, mnohem vyšší než

Podle ceny, kterou za něj klub je

222 milionů eur. Nevím, jestli exis-

ochoten zaplatit klubu, ze kterého

modli se se mnou:
ÚCTA OTVÍRÁ DVEŘE

žehnání.

Otče, prosím Tě za ____, dej mi Tvůj
Měl jsem šéfovou, se kterou jsem bo-

pohled na ni/něj a na vztah, který

Že to není nic nového? No, není. Už

joval. Vytáčelo mě často její chování,

s ní/m mám. Ten pohled plný úcty.

tuje známější verš z bible než Jan 3,

přes 2 000 let. Není na čase to začít

nesouhlasil jsem s jejím vedením,

Děkuji Ti za to, že jsi zemřel i za něj,

vychází. Nejdražší přestup byl za

16. „Neboť tak Bůh miloval svět, že

žít?

vzájemně jsme k sobě hledali cestu.

žehnej mu a uzdravuj ji/ho. Amen.

222 milionů eur, to je přes pět a půl

dal svého jednorozeného Syna, aby

miliardy českých korun.

žádný, kdo v něho věří, nezahynul,

Jednou jsem jí koupil zmrzlinu a poCO TO ZNAMENÁ PRO MĚ?

ale měl život věčný.“
Mě by nevzal ani klub v desáté lize.
A to ani kdybych mu zaplatil já.

Notoricky známý verš mluví o té
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ložil ji na její stůl. Vyjádřil jsem jí tím

Já si svůj klub vybral. Jdeš do toho

úctu. To bylo to jediné, co jsem doNěkdy mám pocit, že slovo úcta z

vedl. Od té doby se ten vztah oprav-

se mnou?
_______________________________

tohohle světa zmizelo. Úcta je ak-

du zlepšil. Tenhle maličký úsměvný

MICHAL KOCH @mitakoch
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Poznáte to? Vo vašom živote sa

určitý problém dlhodobo modlí-

čakaní. Keď sa modlíme, ale ešte

udeje náročná udalosť, alebo sa

me, ale Boh - akoby bol hluchý.

nevidíme ovocie našich modli-

v niečom neviete „pohnúť“. Máte

Nepočuje ma? Prečo mlčí? Prečo

tieb. Alebo keď sa v našom živote

pocit že život je ťažký, že Boh po-

ma nevypočuje alebo mi aspoň

udeje nezvratná strata, ktorej ne-

žehnáva všetkých okolo vás a na

nedá nejaké vysvetlenie?

rozumieme a môžeme si vybrať

vaše modlitby... Boh mlčí.

– buď sa na Boha nehneváme a
Pri všetkých takýchto náročných

budeme rebelovať, alebo sa s bo-

Keď prežijeme prvýkrát Božiu lás-

okolnostiach si musíme pripo-

ľavým srdcom obrátime na neho

ku, sme zamilovaní. A tak ako vo

mínať Božie slovo: „Spravodlivý

a budeme stále dôverovať jeho

vzťahu s človekom, tak aj vo vzťa-

bude žiť z viery.“ Žijeme „z viery,

dobrote a vyšším plánom s našim

hu s Bohom si myslíme že toto je

nie z nazerania.“ A naša viera je

životom.

tá pravá láska a tento pocit tu os-

niekedy skúšaná ako zlato v ohni.

tane navždy. Je to však omyl – ča-

V tejto náročnej ceste vám môže

som prvotné (a často veľmi skres-

Ako kresťania sa môžeme nie-

pomôcť aj kniha s názvom Keď

lené) emócie pominú a narazíme

kedy cítiť byť /mylne/ podvede-

Boh mlčí, ktorá porozumie vašim

na tvrdú realitu. Naozaj chceme

ní – „ale veď ja som ti dôveroval

pocitom a pomôže vám kráčať vo

mať s touto osobou vzťah?

Bože, prečo sa mi toto stalo?“ Ako
kresťania nie sme uchránení od

viere v dobrého Boha naďalej.
_____________________________

Aj vo vzťahu s Bohom, môžeme

problémov a starostí tohto sveta,

LUKÁŠ VALACH

mať obdobia kedy cítime jeho

dopadajú na nás ako na všetkých

lásku, vidíme na vlastné oči jeho

ľudí na Zemi. To čím sme „iní“ je

priazeň a požehnanie, ktorým

naša viera – v dôvera nášho Boha.

nám zahŕňa.

Nie sme na náš život na naše
problémy, bolesti, choroby, straty

Avšak do života prichádzajú aj

a iné strádanie sami. On nás ne-

prekážky a my čelíme rozhodnu-

zanechá a neopustí.

tiam – budem dôverovať Bohu, že
je so mnou aj teraz? O to ťažšia

Niekedy je naša viera upevňova-

táto situácia môže byť, keď sa za

ná a formovaná práve v tomto
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Povieme si, aké to bolo jednoduché, keď Ježiš chodil po zemi a ľudia sa s ním mohli naživo stretnúť.
Dotknúť sa ho, porozprávať sa s ním. Mnohí z nich
vyznali tak ako Peter: „Ty si Syn živého Boha!“
Mám pre teba dobrú správu. Vďaka Duchu Svätému, ktorého Ježiš poslal, je to jednoduché aj dnes.
Aj ty si syn živého Boha. Aj ty si dcéra živého Boha.
Pavol píše, že keď kresťania žijú z moci Božieho
Ducha, ľudia vyznávajú: „Naozaj je Boh medzi
vami!“

Nikde nevidieť lepšie, že Boh nie je mŕtvy, ako v
našich rodinách. „Milovaní, milujme sa navzájom,
lebo láska je z Boha a každý, kto miluje, narodil sa
z Boha a pozná Boha. Boha nikto nikdy nevidel,
ale keď sa milujeme navzájom, Boh ostáva v nás.“
Tu sa nedá nič oklamať a zakamuflovať. „Ovocie
Ducha je láska, radosť, pokoj, zhovievavosť, láskavosť, dobrota, vernosť, miernosť, zdržanlivosť.“
Manželstvá a rodiny žijúce v láske a v pokoji, napriek všetkej ľudskej slabosti a mnohým náročným okolnostiam, sú najlepším svedectvom, že
Boh je živý.
Mladí ľudia sú na ceste z rodiny k rodine. Z rodiny,
kde vyrástli, k rodine, ktorú si raz založia. Veľmi vás
povzbudzujem, vážte si svoju rodinu a svojich rodičov, a dobre sa pripravujte na manželskú lásku
a vaše vlastné otcovstvo a materstvo. Je to jeden
z najlepších spôsobov, ako zažívať a ohlasovať, že
Boh nie je mŕtvy, nie je ďaleko od nikoho z nás, ale
naopak, že Boh je živý a až prekvapujúco blízky.
_____________________________
RICHARD VAŠEČKA
POSLANEC NRSR (KRESŤANSKÁ ÚNIA)
Ďakujeme za podporu z platenej inzercie.
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Môžeme byť svedectvom...
„Ak žijeme v Duchu Svätom a On nás pretvára, tak nám dáva

Z kurzu

dispozíciu svedčiť. Byť svedkami v dnešnej dobe je veľmi dôležitá

Nato, aby sme mohli žiť bohatý
duchovný život, ho musíme
najprv začať žiť.

vec. Sv. Pavol na jednom mieste v Biblii povedal: „Viem, komu

„Žijeme bohato navonok. Máme prakticky všetko, čo chceme.

som uveril.“ Ak žijem s Bohom, On ma pretvára a môj život sa

Máme techniku, máme výber jedál v každom hypermarkete,

môže a má stať svedectvom pre iných ľudí, lebo tento svet po-

máme chaty, dovolenky, autá... To je bohatstvo navonok. Ale keby

trebuje svedkov, ktorí povedia, čo s nimi Boh urobil. Pamätám si,

sme človeka rozkrojili a pozreli sme sa dovnútra, tak by sme zisti-

od kňaza

keď som prežil svoje obrátenie na strednej škole. Bol som taký

li, že je nesmierne chudobný vo vnútri. Že je to duchovný žobrák.

polográzel. Pil som, fajčil a mal som frajerky, niekedy aj viac na-

Sú mu neznáme hodnoty, mená, pojmy... Žije veľmi obmedzene

Jána Buca

raz. Nebolo to veľmi dobré. Pán Boh ma zasiahol a prišiel do

a povrchne. A preto by bolo na mieste nie to otočiť, žiť niekde

Život v Duchu
Svätom

môjho života dosť radikálne. Počul som, ako Boh hovorí, zažil som Ho a prežil som vnútorné obrátenie. Chodil som do kostola, trošku poza
kostol. Vedel som, že existuje, no vtedy som Ho stretol. Zrazu ma to celé

mohli žiť bohatý duchovný život, ho
musíme najprv začať žiť. Žime tiež
navonok bohato, no nemalo by to
byť v nerovnováhe. Človek by bol
šťastnejší, tešil by sa z toho, čo

čo sa so mnou stalo. A vtedy som

je okolo neho a súčasne by sa

mal možnosť im svedčiť, že moje

tešil z toho, čo je v ňom. A

hodnoty sa zmenili. Zrazu mohlo

tešiť sa, to je dobrá vec. Keď

vyjsť svedectvo z môjho života. Mô-

sa teší, že zostúpil na hlbinu

žeme byť svedectvom pre ľudí okolo
nás.“
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prejsť aspoň pol na pol. Nato, aby sme

svojimi spolužiakmi. Oni sa pýtali,

Ako nežiť v chorých
vzťahoch
od kňaza, psychiatra, súdneho
znalca a spisovateľa

Maxa Kašparů

v jaskyni a jesť korienky a kobylky, ale skúsiť

otočilo a prestal som chodiť piť so

Z kurzu

viery, na hlbinu lásky, pravdy,
nádeje a dobra.”
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Zuzka zažila svet biznisu aj službu v „kresťanskej bubline“. Ako žiť žiť kresťanstvo aj
mimo kostola, zboru či spoločenstva? Porozprávali sme sa s ňou, aká bola jej cesta
sebaprijatia a o tom, či je evanjelizácia úloha naozaj pre každého.

Zuzi, teba ľudia, najmä ženy, poznajú vďa-

rím srdiečko, tak do neho vojde. Presne si

ka tvojej moderátorskej úlohe na Godzone

pamätám tú modlitbu, ktorou som sa roz-

ženskej konferencii. Keďže tam vystupu-

hodla Ho nasledovať. Odvtedy nasledova-

ješ v tejto úlohe, o tebe samotnej sa tam

li roky, kedy som zažila aj vzdialenosť od

veľa nedozvieme. Ako by si sa teda pred-

Pána Boha a miestami som aj zišla z cesty,

stavila?

no vždy som vedela, že Ježiš je mojím Pánom.

Som Zuzka, už od asi dvanástich rokov
mi prischla prezývka Božka odvodená od

Momentálne slúžiš na plný úväzok, ale za-

môjho priezviska, z čoho vznikol aj môj

žila si aj svet businessu a marketingu. Dá

pseudonym Božena Vloggerka. Som origi-

sa to byť kresťanom, ktorý žije s Bohom aj

nál z Bratislavy (nie z Blavy), no keďže som

mimo zboru či kostola?

vyrastala u mojich babiek, tak veľmi rada
hovorím, že som srdcom stredoslováčka

Myslím si, že je to absolútne dôležité, žiť

a temperamentom východniarka. Veľmi

mimo bubliny. Práveže sme dostali úlohu

rada sa smejem – veľa a nahlas a milujem

„ísť a činiť učeníkov“, a to ťažko budeme ro-

ľudí, hudbu a tanec, spoločenské hry, vo-

biť len v kostole – i keď aj tam to je dôležité.

lejbal a paddleboard, dobrú kávu a môjho

Pre mňa byť v businesse a prinášať Boha

priateľa Ferka.

na pracovisko bolo ako byť rybou vo vode.
Keďže som robila veľakrát náročné roz-

Aký je tvoj príbeh viery? Tvoj príbeh s

hodnutia alebo som mala ťažké stretnutia,

Bohom, kedy si sa s ním prvýkrát naozaj

bolo pre mňa absolútnou samozrejmosťou

stretla?

pozvať do toho Boha a byť ako Jozef, ktorý bol druhý najvyšší pod faraónom. Mod-

Rada sa vraciam k týmto začiatkom, lebo

liť sa za múdrosť, za priazeň, práve v tých

ma to vždy vráti trošku späť v čase a spo-

najnáročnejších pracovných dňoch, som si

meniem si na tú vášeň a detskú lásku, kto-

nevedela ani predstaviť bez toho, aby som

rú som zažila. Mala som tesne pred svojimi

začala deň na kolenách s prosbou o múd-

jedenástimi rokmi, keď na tábore Detskej

rosť. Možno aj pre tie modlitby sa firme tak

Misie som počula o tom, že Pán Ježiš chce

darilo :).

byť Pánom môjho života, a keď mu otvo-
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Čo to prakticky znamená? Byť kres-

konalosťami, ktoré každý z nás má.

si potrebujeme každý odpovedať a

„Evanjelizuj, a keď treba použi pritom

ťanom mimo kostola či zboru?

Bol to uzdravujúci proces v mojom

budeme vedieť, kde je v tom celom

aj slová.“ Ja sa snažím evanjelizovať

srdci a som presvedčená o tom, že je

naše srdce.

svojím životom. Lebo to je to, čo ľu-

Znamená to pre mňa pozývať Pána

to niečo, čím si potrebujeme prejsť.

Boha každý deň do môjho života.

Dnes už viem, kde je moja skutočná

Čo by si poradila ľuďom, ktorí sa ne-

nejakom bode začnú pýtať, prečo ro-

Pán Boh nikdy neoddeľoval pracov-

hodnota, ktorú mi dal Ježiš a tá nezá-

dokážu prijať?

bím veci tak, ako ich robím. Myslím si,

ný a duchovný život. Aj Ježiš pred-

leží na tom, či mám o 1 alebo 2 kilá

tým ako bol v službe „full-time“, bol

naviac. A takáto som sa zapáčila aj

Ani ja som sa dlho nevedela prijať.

Boh viditeľný cez naše životy. Aby ľu-

obyčajným tesárom a zodpovedal sa

môjmu Ferkovi, ktorý mi stále hovorí,

Ale vedomie toho, že Ježiš za mňa

dia videli a porozumeli, že Boh je živý.

svojmu pozemskému otcovi Jozefovi.

že som krásna. Ale najprv som to po-

zomrel, mi pomohlo uvedomiť si

V Biblii máme napísané, že Ježiš rás-

trebovala ja sama vedieť – bez neho.

cenu môjho života. Nikto sa neroz-

Ako vieš, že Boh nie je mŕtvy? Ako

tol v múdrosti a v obľube u ľudí. O

No, v každom prípade, ďakujem za

hodne zomrieť, len tak, pre niekoho

vieš, že žije?

toto som aj ja vždy snažila a za toto

kompliment! :)

bezcenného. Ježiš zomrel za teba,

dia vidia. A vždy to tak bolo, že sa v

že to je úloha každého z nás, aby bol

aby ti dal večný život. Tvoj život má

Lebo Ho vidím konať každý jeden

Čo si myslíš o téme „selflove“ z po-

cenu, a to veľmi vysokú. Ak prijmeš

deň. Boh je láska. Už len to, že doká-

Myslím si, že si veľmi krásna žena.

hľadu kresťana? Kde je hranica me-

to, kým si, len vtedy dokážeš svoj po-

žeme milovať v tomto padlom svete

Všade okolo nás sa rieši bodysha-

dzi „miluj svojho blížneho ako seba

tenciál využiť na zámer, ktorý ti bol

plnom nenávisti, je pre mňa dôka-

ming a prijatie seba samého, takí akí

samého“ a nezdravou sebaláskou?

daný. A Pán Boh má plán s každým

zom existencie Boha. Ja sama Ho za-

jedným z nás.

žívam každý deň, keď sa modlím, keď

som sa modlila.

sme a každá žena (možno aj muži)
na túto otázku vo svojom živote na-

V tejto téme je pre mňa dôležité

razí. Ako to máš ty? Musela si prejsť

uvedomiť si, aká je moja hodnota a

Myslíš si, že evanjelizácia je úloha

cez Jeho slovo alebo cez prírodu. Boh

nejako cestou prijatia seba samej?

kde je zakorenená. Je zakorenená v

pre každého?

nie je mŕtvy. On žije. Žije vo mne a
žije aj v Tebe. A volá sa Ježiš.
_______________________________

sa ku mne prihovára či už cez ľudí,

Kristovi, v tom, že som Božia dcéra,
Och, jasné že hej. Keďže som 17 ro-

ktorá bola vykúpená, som milovaná

Absolútne áno. Pre mňa to je o priná-

kov tancovala medzi dievčatami s

bez zásluh, som krásna, lebo takto

šaní Božej reality a kultúry kráľovstva

ZUZKA BOŽÍKOVÁ

veľkosťou XS a ja som mala veľkosť L

ma Pán Boh stvoril alebo je to o tom,

tam, kde sa nachádzam. A to sa dá

@_bozenavloggerka_

alebo XL, bolo to veľmi ťažké. Musela

koľko mám lajkov na Instagrame,

v práci, v škole, na pieskovisku, kde-

som prijať to, že som krásna taká, aká

koľko ľudí mi dnes pochválilo outfit,

koľvek.

som. Moje telo je chrám – samozrej-

pozrelo moju storku alebo mi dalo

me, že je mojou úlohou sa o neho

follow. Je moja hodnota postavená

starať. Ale Pán Boh stvoril moje telo

na nepominuteľných pravdách ale-

presne tak, ako chcel. Aj s tými nedo-

bo na pominuteľných veciach? Na to
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Rozhovor pripravila
KATARÍNA VIŠŇOVSKÁ

Evanjelizuješ ty sama?
Niekto raz povedal, parafrázujem:

@janka_katkovska
FOTO MIŇO DEBNÁR
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Téma tohtoročného GDZN TOUR je: BOH

napísané: „Posledný cieľ celého Božieho po-

NIE JE MŔTVY! Je to pravda, ktorú si po-

riadku spásy je, aby stvorenia vstúpili do do-

trebujeme neustále opakovať. My ľudia

konalej jednoty Najsvätejšej Trojice. Ale už

máme totiž tendenciu na niektoré, a to aj

teraz sme povolaní na to, aby v nás prebýva-

dôležité veci, zabúdať.

la Najsvätejšia Trojica. Pán totiž hovorí: ,Kto
ma miluje, bude zachovávať moje slovo a
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Opakom mŕtveho je živý. Mám pravdu? Ke-

môj Otec ho bude milovať; prídeme k nemu

ďže Boh nie je mŕtvy (v čo naozaj verím a

a urobíme si uňho príbytok‘ (Jn 14, 23).“

verím, že aj vy v to veríte), to znamená, že je

Tento citát sa začína tým, že dokonalá

živý. A čo ako živý Boh robí? Kde vlastne je?

jednota s Bohom je posledný cieľ. To však

O čo mu ide? Na čom mu záleží? Mohli by

neznamená, že k nemu nemám kráčať aj

sme mať veľa otázok a hľadať veľa odpovedí.

v dnešný deň. Čo si predstavíte pod doko-

No naše odpovede – prepáčte mi – sú iba

nalou jednotou? Keď som o tom premýšľal,

maličkým zábleskom svetielka pri pohľade

prišiel mi na um napríklad tanec. Súlad v

na veľkosť a majestát Boha. Naša schopnosť

spoločenskom tanci prináša nádheru zážit-

chápať je niekedy dosť obmedzená, ale po-

ku pre tanečníkov, ale je to niečo krásne aj

zvanie Boha pre človeka, aby sme s ním vy-

pre pozerajúcich sa. Súlad je viditeľný hneď,

tvárali spoločenstvo lásky, je neobmedzené.

však? Alebo si predstavte jednotu akrobatov,

Odkedy som nadobudol presvedčenie, že

ktorí musia byť presne načasovaní a zohraní.

Boh existuje a je naozaj živý, neustále sa ho

Ak by sa minuli o sekundu, mohlo by prísť

snažím hľadať, snažím sa ho viac poznávať

k nešťastiu. A dokonalá jednota s Bohom

a chápať. Myslím, že mi to skôr nejde ako

samým? To je o tom, že On ma vedie, má

ide, ale nevzdávam sa. Prosím, ani vy sa ni-

presné načasovanie a spôsob, ako všetko

kdy nevzdávajte v tomto hľadaní, klopaní,

robí. Mojou úlohou v tom celom je veriť mu.

poznávaní a budovaní vzťahu.

Budem veriť, aj keď nerozumiem, budem

Chcem nás pozvať práve do tohto hľadania

ho chváliť, aj keď mi nie je do spevu, budem

blízkosti Boha. ON ŽIJE V NÁS! Čo to zna-

mu ďakovať, aj keď nie je všetko tak, ako

mená? Čo to prináša? Ako to funguje? Nie

by som chcel. Vtedy, keď ja zomieram, ON

je to jednoduchá téma a asi ani toto čítanie

rastie, môže preberať iniciatívu a môj život

nebude úplne jednoduché. Ale keď ste to

môže prinášať ovocie hodné toho že, On žije

dočítali až sem, možno ešte chvíľku vytrváte.

vo mne a zo mňa prúdi život. Ježiš raz rázne

V Katechizme Katolíckej cirkvi v bode 260 je

zvolal (nebol to vtedy tichý hlások, On vstal
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a zakričal): „,Ak je niekto smädný, nech

stane vidieť v nás to, čo do nás vložil, ako

Prosím, skúsme sa k tomu citátu ešte

Uvedomenie si toho, že Boh prebýva

na seba, aby som spočinula v tebe

príde ku mne a nech sa napije ten, kto

nás stvoril, k čomu nás pozval. Nenechajme

vrátiť a rozmýšľať o tom, čo nám pri-

v človeku, nám pomôže pozerať aj na

nehybná a pokojná, akoby moja duša

verí vo mňa. Ako hovorí Písmo: Prúdy

zničiť Božie pozvanie, Boží plán, tú nádheru

náša.

iných s úctou a láskou, a to aj vtedy,

bola už vo večnosti. Nech už nič nie

živej vody budú tiecť z jeho vnútra.‘ To

lásky, bolesti, zápasu a radosti. Toto svetlo

Boh sám túži po nás, túži po našej

keď sa nesprávajú ako príbytok Boha.

je schopné narušiť môj pokoj ani ma

povedal o Duchu, ktorého mali prijať

v nás a cez nás môže pretlačiť každú tmu.

pozornosti, túži nás vovádzať do pl-

Každý z nás je stvorený na Boží obraz

vyviesť z teba, ó môj Nemeniteľný,

tí, čo v neho uveria“ (Jn 7, 37 – 39).

Každú. On prebýva v nás a je Svetlo svetiel,

nosti života, a práve preto si v nás

a Boh túži žiť v nás. Dovoľme mu to.

ale nech ma každý okamih unáša ďa-

Druhá časť spomínaného bodu 260

pred ním je aj najväčšia temnota ako deň.

utvoril svoj príbytok. Sv. Jakub vo

Viem, že niekedy to bolí. Zomieranie

lej do hĺbky tvojho tajomstva! Upokoj

z Katechizmu hovorí o Božom prebý-

Skúsim ešte jeden citát z Katechizmu: „Kris-

svojom liste napísal: „Alebo si myslíte,

bolí. Ale jeho život v nás prináša pl-

moju dušu. Urob z nej svoje nebo,

vaní v nás. On má v nás príbytok. Ó

tus spôsobuje, aby sme všetko, čo žil on,

že Písmo nadarmo hovorí: ,Takmer

nosť a bolesť je nič v porovnaní s tým,

svoj obľúbený príbytok a miesto svoj-

áno, môžeš sa ísť pozrieť do zrkadla

mohli žiť v ňom a on to mohol žiť v nás. ,Boží

žiarlivo túži po nás Duch, ktorý v nás

čo On ponúka a prináša.

ho odpočinku. Nech ťa tam nikdy

a povedať si: „Som Boží príbytok, Boh

Syn sa svojím vtelením určitým spôsobom

prebýva?‘“ (Jak 4, 5). Môžem ho vidieť

Chcem na záver nechať zaznieť

nenechám samého, ale nech som

prebýva vo mne.“ Ja viem, je tam tá

zjednotil s každým človekom.‘ Sme povolaní,

v sebe? Môžem ho cítiť v sebe? Určite

modlitbu. Nie je to opäť jednoduchý

tam úplne celá, úplne bdelá vo svojej

podmienka – milovať Boha a zacho-

aby sme boli jedno s ním; ako údom svojho

áno. Otvárajme oči, aby sme nevideli

text, ale je to výkrik pravdy a pocho-

viere, celá v adorácii, úplne odovzda-

vávať jeho slovo. Mám nádej, že mi-

tela nám dáva účasť na tom, čo prežil vo svo-

len to vonkajšie, len „hlinenú nádo-

penia Božej ženy milujúcej Trojicu a

ná tvojmu stvoriteľskému pôsobe-

lovať Lásku a úprimne sa snažiť žiť

jom tele pre nás a ako náš vzor:

bu“, len nejaký obal. Pozrime sa na

Boží život v nás:

podľa Slova života je pre nás každo-

,Musíme predlžovať a uskutočňovať v sebe

seba ako na chrám, na miesto, kde

„Ó môj Bože, Trojica, ktorej sa kla-

niu“ (sv. Alžbeta od Trojice).
_______________________________

denným chlebíkom. Boh chce bývať

Ježišove stavy a tajomstvá a často ho prosiť,

Boh prebýva, tak ako to prisľúbil.

niam, pomôž mi celkom zabudnúť

OTEC JÁN BUC

v nás. Možno nám napadnú všetky

aby ich završoval a uskutočňoval v nás a v

naše zlyhania, hriechy či nedokona-

celej svojej Cirkvi… Veď Boží Syn má v úmys-

losti, ktoré ho akoby mali vypudiť z

le dať nám účasť na svojich tajomstvách a

nášho ja. Lenže Ježiš povedal, že ne-

určitým spôsobom ich rozvíjať a v nich po-

prišiel hľadať spravodlivých, ale hrieš-

kračovať v nás a v celej svojej Cirkvi… a to

nikov. Neprišiel k zdravým, ale k nám

tak milosťami, ktoré nám chce udeliť, ako

chorým. Prišiel, aby porazil hriech,

aj účinkami, ktoré v nás chce týmito tajom-

prišiel, aby nás „opravil“ a vrátil nám

stvami spôsobiť. Takto ich v nás chce usku-

stratený raj. Stratenú blízkosť a in-

točňovať‘“ (KKC 521).

timitu s Bohom. On neskončil, stále

Viem, je to náročný text. Ale oplatí sa ho

koná svoje dielo v každom jednom z

prečítať viackrát a pomaličky púšťať do seba

nás. Neprestane nás hľadať, nepre-

pravdu o Božom pôsobení v nás a cez nás.
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Ak by mi dnes niekto položil otázku, prečo verím, že Boh je
živý, opísala by som mu môj život v ktoromkoľvek období.
Napríklad v tom na začiatku roka, keď som pod náporom skúšok a povinností prežívala jedno z najstresujúcejších období, nevedela som či prejdem do posledného
semestra a budem môcť písať bakalárku. V mojej hlave
neboli žiadne plány do budúcna, žiadne sny, len úzkosť
a strach, či to zvládnem a keď hej, čo bude potom? A tak
som v modlitbe každé ráno začala prehlasovať, že verím,
že môj Boh je živý a starostlivý a verím, že má každý jeden
môj deň pevne uchopený v rukách. Počas nasledujúcich
mesiacov mi pomáhal prekonávať ťažkosti, učil ma žiť
každý deň v prítomnosti, dával mi do srdca sny a závratAk máme niekoho skutočne radi,

Pretože pár rokov dozadu, keď sa môj život neube-

ným spôsobom ich plnil.

snažíme sa mu to vyjadriť nielen

ral práve dobrým smerom, som pocítil počas jedných

Povedala by som mu o hluchote môjho srdca, ktoré po-

slovami, ale aj skutkami. Dokáže-

modlitieb, že jednoducho žije. Od toho momentu sa

chybovalo o sile modlitby a chvál, keď som sa ako modli-

me byť veľmi kreatívni v láske… A

môj život zmenil. Mňa Boh zmenil, zo zlého chlapca,

tebník prihovárala za druhých ľudí. A ako som bola usved-

takto to prežívam vo vzťahu s Bo-

ktorý počas každej cesty do kostola nadával na Cir-

čená, keď som videla priznanie Ducha, ktorých sa ich do-

hom ja. Viem, že JE ŽIVÝ jednoducho

kev a jej "rozprávky", mal nezdravé vzťahy, snažil sa

týkal a ktorý ich fyzicky uzdravoval. Povedala by som mu

preto, že je neunaviteľne kreatívny v boji

zapadnúť do nesprávnych partií, ktoré ma nenaplnili.

o mnohých dňoch, kedy som naňho zúfalo v modlitbe

o moje srdce, o to, aby som vedela, že ma mi-

Na človeka, ktorý si uvedomuje svoju hodnotu, má rád

kričala, že som v tom celom sama, ničomu nerozumiem a

luje… Komunikuje so mnou spôsobom, ktorému ro-

ľudí a nepotrebuje sa ukazovať. A v prvom rade som v

povedala by som mu o dni, keď som na ceste v Taliansku

zumiem. Niekedy sa mi prihovára krásou prírody, keď

Ňom našiel zmysel života a svojho povolania. Dokon-

spoznala ženu, ktorá mi dávala odpovede na všetky otáz-

sa túlam lesom, inokedy smiechom mojej dcéry a

ca verím, že Boh pomohol človeku, ktorému lekári

ky, ktoré som nikdy nahlas nevyslovila. Povedala by som aj

Jednoducho sa nadýchnem. Hlboko a sústredene. A v tej

láskou môjho manžela… Veľa hovorí aj cez zázraky v

dávali maximálne deň života. Tento človek stále žije

o dni, keď som v Bazilike sv. Paula hľadela na oltár, pred

chvíli si uvedomím, že bez Jeho pozornosti a prítomnos-

mojom živote a starostlivosť. Posiela mi veci do cesty

a každým mesiacom má stále lepšie a lepšie výsledky

ktorým moja priateľka skladala sľub vernosti, poslušnosti

ti sa ani jeden tento mimovoľný, a pritom životodarný

skôr, ako o ne stihnem vôbec poprosiť. Viem, že BOH

už niekoľko rokov. Je to pre mňa zázrak, že Boh sa

a chudoby a ja som v tej chvíli vedela, že bez Boha by nik-

úkon, neudeje. V skutočnosti je to moje vlastné bytie,

ŽIJE, pretože vďaka nemu skutočne žijem aj ja... život,

priznal aj za mňa, za toho, ktorý žil v hriechoch a robil

to nikdy takéto šialenstvo neurobil, ale s ním sme umoc-

ktoré ma neustále presviedča o tom, že ŽIVÝ musí byť

ktorý má zmysel.
_______________________________________________

si srandu z Neho i samotnej Cirkvi.
________________________________________________

není a uschopnení zvládnuť všetko, všetko pre neho.
________________________________________________

ten, ktorý mi každý jeden deň dáva nový nádych.
________________________________________________

NATÁLIA LAČNÁ SPOLOČENSTVO SP

DÁVID MASLEN SPOLOČENSTVO SP
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EVA BIELIKOVÁ SPOLOČENSTVO SP

SIMONA STRMEŇOVÁ SPOLOČENSTVO PIAR
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Čo konkrétne je jeho poslaním, víziou?

svých dětí sami. Ať už je jejich
aktuální nouze způsobena pan-

Naší vizí, posláním i cílem je tvorba

demií nebo dlouhodobě špatnou

a podpora evangelizačních projektů,

finanční situací rodiny, chceme jim

projektů na podporu manželství a

pomoci tuto situaci zvládnout.

rodiny, projektů charitativních a misijních. Toto jsou tři základní pilíře činos-

Vaša činnosť funguje už 7 rokov, vidíte,

ti našeho nadačního fondu.

že má zmysel? Čo vás motivuje pracovať ďalej?

Jedným z vašich cieľov je „šíření a
upevňování křesťanských hodnot ve

Smysl naší činnosti je v tom, že nás k

touto vírou toužím jít svým životem

společnosti“, akým spôsobom napĺňa-

tomu vybízí sám Pán. „Dávejte a bude

tam, kam mne povede.

te tieto ciele?

vám dáno“ Lk 6,38. Motivací pro naši

Nebyl jsem to já, kdo se rozhodl, že

práci jsou odezvy lidí se kterými se při

mám ukončit 25 let práce ve své

Způsoby naplňování tohoto cíle vidí-

naší práci setkáváme.

vlastní firmě a vstoupit do nadačního

me tyto: tvorba a podpora projektů v

To co bych každému přál zažít a co je

fondu CREDO. Věřím, že jsem jen po-

rámci tří pilířů naší činnosti, podpora

největší motivací pro práci nás všech

slechl Ježíšův hlas. Čím delší je doba

„Lebo čokoľvek ste urobili

činnosti křesťanských organizací a

je náš údiv.

od mého vstupu do CREDA, tím více

jednému z týchto mojich

společenství, podpora síťování křes-

Údiv toho, když po slovech „Dejte jim

jsem o tom přesvědčen.

najmenších bratov, mne

ťanských společenství, podpora for-

jíst vy“ Lk 9,13 zažíváme rozmnožení

mace učedníků.

toho, co máme, tj. pěti chlebů a dvou

Ešte sa vráťme k nadačnému fondu,

ryb v bohatou hostinu Pánovu.

ako sa ľudia môžu zapojiť do vašej čin-

ste urobili.“ Mt 25,40

Pán Kučera, ako vy osobne viete,

Aká je to práca? Čo je to nadač-

že Boh nie je mŕtvy, že Boh žije?

ný fond Credo?

Počuli ste už o nadačnom

nosti, alebo sa dozvedieť viac?

Predstavili by ste nám prosím nejaký

Vím to, že žije, protože jsem se o

Credo je nadační fond, který

konkrétny projekt? Čo mi viete pove-

Aká bola vaša cesta k Bohu? Prečo

službe a činnosti nám

tom přesvědčil. Přesvědčil jsem

byl založen v roce 2014 manže-

dať napríklad o darcovskom programe

ste sa vy osobne rozhodli angažovať

Více informací o nás a o naší činnos-

porozprával jeho vý-

se o tom tak, že jsem k němu

ly Lapčíkovími. Důvodem jeho

NAVZDORY? O čo ide?

v Crede?

ti můžete najít na našich webových

konný riaditeľ, pán

volal z celého srdce a on se mi

vzniku byla touha zakladatelů

Libor Kučera, kto-

dal poznat. Z vlastní zkušenosti

pomáhat těm, kteří trpí nedo-

Dárcovský program Navzdory jsme

Moje cesta k Bohu je cestou z nevěří-

Vaše dotazy a podněty nám můžete

rého si Boh našiel

vím, že většinou takto volají k

statkem a sami si neumějí po-

spustili v roce 2020 a je to program

cího světa do Pánova podivuhodného

posílat na mail : info@credonadacni-

v jeho 33 rokoch a

Bohu lidé, když jim hodně teče

moci. Nadační fond je organiza-

na podporu rodinám s dětmi, které se

světla. Je to největší překvapení mého

povolal do služby

do bot. Dále mám tu zkušenost,

ce, která je založena za účelem

ocitly ve složité životní situaci a potře-

života, na které jsem si musel čekat

fond.cz
_______________________________

pomoci tým, ktorí

že ta nejdůležitější věc, která je

podpory veřejně prospěšných

bují pomoc druhých. Zvláště pomá-

až do svých 33 let. Poprvé jsem se s

ROZHOVOR PRIPRAVILA

to najviac potre-

nezbytná k mojí práci, je každo-

aktivit a projektů.

háme těm, kteří pečují o zdravotně

Ježíšem potkal ve svém snu. Tehdy se

KATARÍNA VIŠŇOVSKÁ

bujú.

denní intimita s Bohem Otcem.

postišené dítě nebo jsou na výchovu

mne poprvé dotkl a já mu uvěřil. A s

@JANKA_KATKOVSKA

fonde Credo? O jeho
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stránkách
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https://www.credonf.cz/.

Ak nie ste na Godzone podujatí prvýkrát, Martina Mitra pravdepodobne poznáte. Mladý dlhovlasý worship leader s Godzone tímom
hrá a vedie chvály už takmer tri roky a uvidíme ho aj na Godzone tour:
Boh nie je mŕtvy. Tento rozhovor vznikol v aute po ceste z Bratislavy
na Sliač na jednu zo skúšok pred turné.

Martin, Podľa mňa, sú v tvojom

chválami – všetku faloš, všetok hriech,

hách, kde si človekom a on je Bohom.

živote okrem chvál ešte tri silné

všetky masky... Všetko, čo tam nepatrí

Uctievaš ho. Niekedy máme ako ľu-

oblasti – extrémne športy, ktorým

musíš vybrať preč, až potom môžeš

dia problém, že sa klaniame mno-

si sa venoval v mladosti, zubárstvo,

ísť.

hým iným veciam. A keď si s Bohom
a chváliš ho, tak ho môžeš uctievať

ktorému sa venuješ profesionálne, a
varenie, ktorému sa venujete spolu

Čo má vedenie chvál spoločné s

bez limitov. On je ten jeden jediný,

s Miškou na vašom slávnom Instag-

varením?

ktorého fakt uctievať máš. Preto je to
podľa mňa pre človeka prirodzené.

rame. (úsmev) Začnime teda troma
otázkami na rozbehnutie. Čo má

Kámo, musíš ten playlist ukuchtiť

Keď si ohromený jeho láskou, milosr-

vedenie chvál spoločné s extrémny-

tak, aby chutil Pánu Bohu a ľuďom.

denstvom a veľkosťou, je to aj veľmi

mi športami?

(úsmev)

jednoduché.

Podľa mňa hecnúť sa. Ten pocit tes-

Krásne si to poprepájal. (úsmev)

Je to pre teba vždy jednoduché?

ne pred tým, než vyjdeš na pódium

Dám ti teda prvú serióznu otázku: Čo

je veľmi podobný tomu, keď sa roz-

sú chvály?

Nie vždy. Veľakrát je to o rozhodnutí. Aj Dávid v žalmoch sa niekedy

biehaš na nejaký veľký kicker a ideš
Chvály sú podľa mňa jeden zo spô-

musel rozhodnúť: „A predsa ťa bu-

sobov modlitby, ktorý je človeku

dem chváliť.“ Sme ľudia, nie vždy sa

Čo má vedenie chvál spoločné so

najprirodzenejší, pokiaľ stretáva

máme dobre, nie vždy sme radostní,

zubárstvom?

Boha, ktorý je živý.

nie vždy vidíme to dobré, čo Pán Boh

Čistotu. Keď sa chystáš plombovať

Prečo najprirodzenejší?

skočiť.

robí. Ale máme tú česť poznať Písmo,
zub, musíš ho celý vyčistiť a vybrať

Katechizmus a učenie Cirkvi a vieme do modlitby vstúpiť aj bez toho,

celý zubný kaz, aby tam neostal ani

Pri chválach sa Bohu klaniaš a pritom

aby sme čosi prežívali. Lebo tie emó-

kúsok. Podobne to vyberáš aj pred

nachádzaš svoje miesto: pri jeho no-

cie sú raz také a raz onaké. (úsmev)
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Bol

né na celý týždeň.

kedy si si povedal, že „Už som sú-

neš modliť?

Tak som sa dostal do technického

časťou Godzone tímu.“ ?

nejaký

zlomový

moment,

tímu, ale chcel som byť aj súčasSamozrejme, klasicky – vlastnými

ťou modlitebného, lebo náš tech-

Zlom u mňa nastal, keď bola na

slovami. Potom mi je veľmi blíz-

nický tím bol aktívny iba večer,

webovej stránke k Worship Nights

ke kontemplovanie v tichu. Mám

keď sme balili pódium. Nakoniec

moja fotka pri slovách Godzone

rád meditáciu nad Božím slovom

som bol v oboch a bolo to krásne

tím. (smiech) Vtedy som si po-

a, samozrejme, modlitby Cirkvi sv.

kombo. Ora et Labora. (smiech)

vedal, že už asi som. Zažil som

omša. Kedysi som mal veľmi rád

neskutočné

spoločenstvo

keď

breviár. Všetkým možným som si

To bolo 2015 nie? A ako sa potom

ma Julo postavil vedľa seba ako

prešiel a aktuálne sa najviac mod-

vyvíjala tvoja „kariéra“ v rámci

kolegu, ako niekoho s kým počíta

lím v tichu a chválami.

Godzone tímu?

nie len ako vokalistu. Myslím si, že
aj on bol rád, že sme tak bratsky

Poďme k turné, kedy si bol prvý-

Potom som dva ročníky vynechal

viedli chvály, a že to nebolo už len

krát v tíme?

kvôli škole. V roku 2018 som bol

na pleciach jedného človeka.

runner, to znamenalo, že som vy-

Ale vieš čo? Som veľmi vďačný aj

Zmena atmosféry, technický tím

bavoval rôzne veci, chodil som do

za streamy Pod Ochranou Naj-

01, rozkladač pódia.

obchodu a donášal ľuďom to, čo

vyššieho. Veľmi veľa ma TO nau-

potrebovali.

čilo, hlavne o technickej stránke
veci. Si tam s celou kapelou, do

Aké to bolo a ako si sa tam dostal?

O rok na to si už bol účinkujúci.

uší vám ide metronóm, nie je

Ako sa to stalo?

to už také nepripravené hranie

Bolo to super, aj keď niekedy som

na stretku. Zároveň to ide von a ty si

mal nervy, lebo som mal pocit, že

Vtedy som už bol členom Wor-

vieš

sme neefektívni. (úsmev). Dostal

ship Departmentu v spoločenstve

vil

som sa tam cez jedného kamo-

SP. Mal som za sebou niekoľko

mi pomohlo to, že som sa na

ša, ktorý ma zoznámil s Dávidom

vedení chvál na stretkách a hral

seba mohol pozrieť kriticky,zistil

Slavkovským. Študoval som vtedy

som s kapelou aj na Campfeste.

som napríklad, že veľa zatváram

v Česku a chcel som ísť pomôcť

Na turné ma zavolali, či by som

oči. (úsmev)

do Brna ako lokálny dobrovoľník.

nechcel spievať jednu pieseň,

Napísal som Dávidovi, či by som

Maličké Stádo. Na skúškach pred

S akými zlozvykmi podľa teba

sa nemohol s tímom zviezť z Brna

turné som sa cítil veľmi trápne a

bojujú worship leadri?

do Banskej Bystrice, kde v ten

asi trikrát som šiel za Julom, aby

rok turné končilo modlitbovým

ma odtiaľ stiahol. (smiech)

stretnutím Zvolanie. Dávid ma

pozrieť

kde

chyby.

si

spraVeľmi

No, napríklad klišé frázy. Niekedy
akoby chceš iba niečo hovoriť a

MERANOS

vtedy pozval, aby som išiel na tur-

Akými ďalšími spôsobmi sa zvyk-

ZAMERANOStˇ

Ako inak sa modlíš okrem chvál?/

nemodlíš sa s jasným zá-

ľahšie zložiť pieseň, ktorá

merom. Ale to ja veľmi ne-

hovorí o tom, čo prežívaš

robím, ja som na tieto veci

zo svojho pohľadu.

celkom alergický, ja som
radšej ticho a zavriem oči.

Hej, veď umenie ako také je

(smiech)

založené na tvojom subjektívnom prežívaní. Aj takéto

A naopak? Čo je ultimátne

piesne do chvály patria,

dobrá vlastnosť, ktorú by

ale mám pocit, že niekedy

každý vedúci chvál mal

sa snažíme tlačiť to týmto

mať?

smerom a potom si uvedomíme – hups, veď my sme

Určite zameranosť.

Boha vlastne nechválili.

Ako to myslíš, zameranosť?

Verím, že na turné budeme
môcť zažívať takúto zame-

Že celé tvoje vedenie chvál

ranosť na Boha vo chválach

a výber piesní je o tom,

a teším sa, že budeš pri-

že zameriavaš pozornosť

tom. Moja posledná otázka:

– svoju aj ľudí – na Boha.

tri kľúčové udalosti v tvo-

Vyberieš

jom živote.

piesne,

kto-

ré hovoria o Bohu. Hoci
mám rád aj piesne, ktoré

Prvá kľúčová udalosť - že

hovoria o tom, čo preží-

som spoznal Pán Ježiša.

vam ja, ale keď pri chvá

Druhá kľúčová udalosť – že

lach vyberieš piesne ktoré

som spoznal svoju manžel-

hovoria o tom, aký Boh je a

ku a že som si ju zobral za

zameriavaš pozornosť naň-

ženu. A na tretiu nechávam

ho, to je pre mňa dôležité.

ešte priestor. (úsmev)
_______________________

Úplne chápem, o čom ho-

ROZHOVOR PRIPRAVIL

voríš. Ale keď sa nad tým

JÁN HUDÁČEK

zamyslím, tak je v niečom

@JAYHUDACEK
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Ukážte nám občiansky

Tak som sa modlila, nikdy som sa tak k sv. Jozefo-

preukaz,“ hovorí ten, čo

vi nemodlila ako vtedy. „Svätý Jozef a Panna Má-

bol v uniforme. „Pôjdete

ria, vy ste ochránili Ježiša, keď ho Herodes chcel

s nami,“ vravia. (...) Tak sme nasadli asi do troch

zničiť, ochráňte ho aj teraz.“ (úsmev). Treba pove-

či štyroch áut a išli sme, celá eskorta. Bola jedna

dať, že brali aj úplne malé obrázočky, ktoré našli

žena, ktorá bola príslušníčka ŠTB v civile, ak by

a toho kríža sa ani nedotkli. Ostal neporušený, aj

bolo potrebné vykonať osobnú prehliadku, ďalej

sviatosť. To bol pre mňa obrovský zázrak a oni zú-

ten jeden “civilista“ a zvyšok boli policajti, ale na

rili, lebo u nás toho našli málo. (...)

domovú prehliadku išli so mnou všetci v civile.

Stála som pri dverách a jeden z tých siedmich

V malom jednoizbovom byte od rána od siedmej

kontroloval skriňu, v ktorej boli tie hostie. Všetky

do jednej poobede prekutali každú skrinku, každý

veci zo skrine vybral, prezrel, a dal nazad. A ako

šuflík, všetko sa fotilo, zapisovalo a bralo, ešte aj

zobral tie hostie, zavrel škatuľu, položil ju, otočil

maličký obrážtek z nejakej knihy, keď bol nábo-

sa na jednu, druhú stranu, aby zistil, kto naňho

ženského charakteru. Mali sme kuchyňu a jednu

pozerá a vrátil krabicu nazad, strčil ju niekde do-

izbu. V byte ich sedem a ja. Na stene sme mali

zadu a hlási, že táto skriňa je už hotová. Boli to

asi 50cm kríž, drevorezbu na stene a vzadu, za

väčšinou katolíci, ľudia, ktorí zradili Krista a pra-

tým krížom, bol vyrezaný taký krúžok a tam sme

covali pre ŠTB a tento policajt sa asi bál, že sú to

mali hostiu, skrytý bohostánok. V každom byte, v

premenené hostie, hoci neboli. To bol ďalší znak

každej tajnej komunite mali sviatosť oltárnu. Raz

toho, že Boh je so mnou. Najskôr, že sa nedotkli

v mesiaci sme mali sv. omšu, kde sviatosť musí

toho kríža a potom tie hostie, on ich mohol vziať!

podľa cirkevného práva byť, čiže sa sv. omša prišla

Mali by usvedčujúci dôkaz, že sa tu slúžia omše,

odslúžiť, hostia sa vymenila, my sme sa modlili pri

také veci nie sú bežne v skriniach, ale on sa zľa-

nej, adorovali. Pri tejto hostii som mala najväčší

kol a zavrel to. Bol to mladý chalan, neskôr som

strach. Hovorím si, že keď sa toho kríža dotknú,

zistila aj ako sa volal a viem aj kde žil. Bol z jednej

a tam je sviatosť oltárna, zneužijú ju..., no hrozne

katolíckej rodiny a asi za rok a pol ho prepustili z

som sa bála. To bolo najväčšie bohatstvo, o ktoré

polície, lebo manželka dala pokrstiť syna, ktorý sa

som sa bála.

im narodil. (...)
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SLEDUJTE
GodzoNoe!
GodzoNoe je zaujímavým prepojením produkcie Godzone projektu
a vysielania televízie Noe.
GodzoNoe spája predstavy o využívaní novej a čoraz viac obľúbenej
platformy HbbTv, hybridnej televízie, ktorá je rozšírením televízneho
vysielania, a tvorení zaujímavého
obsahu formou a spôsobom, akým
tvorí projekt Godzone.
Veríme, že v tomto spojení nájde

ní Božieho slova. Aj po rokoch z nej srší energia
Séria knižných rozhovorov pod názvom Generácia,

a život, no rozpráva pokojne a rozvážne, často s

ktorej ide o Božie kráľovstvo, predstavuje ľudí, kto-

úsmevom a akousi láskavou naliehavosťou. Keď

rí v rôznych okolnostiach a životných situáciách

sme rozmýšľali nad osobou, ktorej príbehom by

vytrvalo a odhodlane hľadajú Božie kráľovstvo.

sme chceli túto sériu otvoriť, nenapadol nám nik

Sestra Helena je usmievavá františkánka, ktorej

vhodnejší ako ona. Pri čítaní Ohňa v srdci po-

začnú žiariť oči vždy, keď sa rozpráva o ohlasova-

chopíte prečo.

duchovné povzbudenie množstvo
ľudí. Na HbbTv GODZONOE a webových stránkach televízie Noe,
nájdete každý týždeň nové relácie,
klipy, svedectvá, diskusie a mnoho
iného.

Milí mladí z Godzone,

Máme za sebou ďalší rok, ktorý bol v mnohom

pred časom sme mohli všetci načerpať obrovské množstvo viery a nádeje z apoštolskej návštevy Svätého Otca Františka

Rok plný napätia, zúfalstva, osamotenosti, ale i

na Slovensku. Ešte dnes v sebe uchovávame silu jeho myšlienok a úsmevu, ktoré nám počas tých troch nezabudnuteľ-

nádeje a znovuobjavenia pokoja a spočinutia.

ných dní venoval. Sme naozaj vďační Bohu za jeho návštevu a veľké otcovské povzbudenie.

Všetci v našej rodine sme boli príliš zaneprázd-

iný, taký, aký si nechceme už ani predstavovať.

V Košiciach si pápež František vypočul svedectvo a videl radosť vás, ktorí ste našou budúcnosťou. Zároveň nám odo-

není svojimi starosťami, aby sme postrehli sta-

vzdal časť seba a ukázal nám cestu a to, ako po nej kráčať. V láske, viere, ale aj dobrodružstve a oslobodení sa od kultúry

rosti ostatných členov rodiny. Ako rodina sme

provizórnosti.

mali čím ďalej menej príležitostí tráviť čas spolu.

Takto máme a máte žiť. Bez strachu vyjsť zo svojej komfortnej zóny a ukázať svoju vieru a lásku

Ale môj úraz, dištančné vzdelávanie detí, i ne-

k Bohu. Bez strachu byť spontánny a dobrodružný, bez strachu snívať, milovať, konať

možnosť pracovne vycestovať môjmu manželovi

dobro a dostávať dobro.

spôsobili, že posledný rok sme boli spolu, ako

V závere svojej cesty nás všetkých Svätý Otec František vyzval k tomu najdô-

rodina, tak veľmi intenzívne, až sme to niekedy

ležitejšiemu, k jednote, ktorú môžeme a vieme dosiahnuť, ak budeme žiť

nedokázali uniesť. Napriek tomu sme zažívali

a konať spoločne. Vy, milí Godzonisti, ste spoločnou jednotou, jednotou

výborný čas, renesanciu vzťahov, ich nové kreo-

vo viere a v láske k Bohu, pre našich mladých. Ste pre nich hnacím

vanie, ktoré sme opätovne postupne dostali do

motorom. Neustávajte vo svojej aktivite a ďalej im prinášajte evan-

súzvuku. A tak to je aj so vzťahom s naším Bo-

jeliovú nádej. Priťahujte k sebe stále viac z tých, ktorým patrí svet a

hom. Ak vzťah nepestujeme, stane sa všedným,

budúcnosť. Burcujte ich k činnosti, mobilizuje a posúvajte vpred.

prehliadnuteľným, mŕtvym. Prekryje ho lepšia

Je našou vzájomnou výzvou ako spoločenstva urobiť všetko pre to,

zábava, emočne ladené divadlo či koncert, kto-

aby tieto slová žili. Som si istý, že pápež od nás v septembri odišiel

rý však nikdy neprenikne naše srdce i myseľ, ale

rovnako naplnený nádejou a silne motivovaný, ako sme my všetci

dovedie nás v lepšom prípade k prázdnote. Mňa

po stretnutí s ním. A z toho čerpajme...

Boh uisťuje každým dňom, že sa mu oplatí dô-

... a poďme ďalej. No nenechajme sa oklamať špeciálnymi efektami

verovať, že jeho živosť je neodškriepiteľná, a vždy

života, ale žime ho naplno a tak, ako sa má a so všetkým, čo prináša.

má pre mňa plán, ktorému nie vždy rozumiem,

Zakaždým vo viere a nádeji.

ale vždy mám uistenie, že ON, živý Boh na mňa
dohliada. Prajem vám všetkým, aby ste denne

Pozdravujem vás a ďakujem za vašu odvahu a silu. Za to, že

zakúšali jeho živú prítomnosť vo všetkých die-

ste, drahí Godzonisti.
_________________________________________________

lach, ktoré budete robiť.
____________________________________

MILAN MAJERSKÝ

ERIKA JURINOVÁ

PREDSEDA PREŠOVSKÉHO SAMOSPRÁVNEHO KRAJA

PREDSEDNÍČKA ŽILINSKÉHO
SAMOSPRÁVNEHO KRAJA

Ďakujeme za podporu z platenej inzercie.

Ďakujeme za podporu z platenej inzercie.

Každý máme túžbu niekam patriť. Je to jedna z našich najhlbších
túžob. Cítiť prijatie, povzbudenie
a oporu. Mala som trinásť, keď
sa moji rodičia rozviedli, prechádzala som si naozaj veľmi ťažkým
životným obdobím. Museli sme sa
rýchlo odsťahovať do inej dediny
blízko Trnavy. Už vtedy som bola
veriaca, no osobne som Ježiša ešte
nepoznala.

Dostala som sa na zborové sústredenie u saleziánov. Pravdupovediac
nie som nejako špeciálne nadaná
na spev, ale v zbore sa to stratilo
a zistila som, že spievať Bohu ma
vnútorne napĺňa radosťou. Cítila
som sa tam ako doma, v tom čase,
možno aj lepšie ako doma. Spoločenstvo mi vytvorilo nový domov,
oporu a prijatie, ktoré som v tom
období tak veľmi potrebovala. U
saleziánov som postupne zastávala
mnohé služby a všetky ma nesmierne bavili. No nebola v tom hĺbka.
V mojej hlave bola takáto rovnica
- čím viac budem chodiť na omše,
tým viac ma bude mať Ježiš rád,
čím viac služby, čím viac modlitby...
viac, viac, viac, znelo mi v hlave.
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No, keď som spoznala Ježiša osobne, všetko sa zmenilo. Zistila som,
že ma miluje, či niečo robím alebo
nie, miluje ma bezvýhradne, bezhranične, bez toho, že by som si potrebovala jeho lásku zaslúžiť.

V tom čase, keď som zakúsila Ježišovu lásku, som stretla Roderika,
teraz už môjho manžela.
Spolu sme opäť hľadali, kde je naše
miesto. Vedeli sme, že nechceme
žiť našu vieru sami, že potrebujeme zdieľanie, oporu, a aj službu
iným, aby sme naplnili naše poslanie, ktoré pre nás Otec pripravil.
Jeden večer som Roderikovi povedala, že pôjdem tam, kam pôjde on.
Duch Svätý ho neskôr upokojil, že
Pán požehnáva rozhodnutia, nech
už pôjdeme do akéhokoľvek spoločenstva.
Vstúpili sme do spoločenstva Goel
v Seredi. Boli chvíle, kedy to bolo
náročné, kedy sa mi nechcelo ísť na
stretko, nevidela som ovocie, ktoré spoločenstvo prináša. Postupne
som však pochopila ako veľmi po
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trebujeme spoločenstvo, miesto,
kde ťa pochopia a príjmu. Kde ti
povedia, že to, čo prežívame je normálne, zároveň miesto, kde môžem
priniesť svoj pohľad na vec, pridať
ruku k dielu a byť súčasťou rodiny.
Na spoločenstve sa mi páči, že sa
učím počúvať a nebyť stále zameraná na svoj život a svoje problémy.
Učíme sa tam rozvíjať svoje dary v
službe, učíme sa odpúšťať si a prijímať sa takí, akí sme. Je to priestor,
kde môžem robiť chyby, učím sa tu
prijímať spätnú väzbu a vyjadrovať
svoj názor. Spoločenstvo je rodina.
My mladí potrebujeme zažiť rodinu, milosrdenstvo dobrého Otca,
radosť Ducha a obetu Ježiša Krista.

Ak ešte nemáš spoločenstvo, neboj
sa urobiť prvý krok, môže to byť
jedným z najdôležitejších krokov v
tvojom živote. Povzbudzujem ťa do
toho a žehnám ti odvahu, vytrvalosť a odhodlanie vykročiť.
______________________________
NORA KONČALOVÁ
ZKSM @ZKSM_SK

ONLINE MAGAZÍN
SLOVO+
Požehnané čítanie

Prinášame evanjelium zrozumiteľne, príťažlivo, a to všetko zadarmo. Náš portál ponúka
čitateľom rozhovory, reportáže, svedectvá,
denné zamyslenia nad evanjeliom a mnoho ďalších
hodnotných článkov. Pridajte sa k viac ako 100 000
unikátnym čitateľom, ktorí nás mesačne čítajú.

NOVINY SLOVO+
Noviny Slovo+ otvárajú každý mesiac novú tému zo života
spoločenstiev, Cirkvi i celej spoločnosti. V novinách vždy
nájdete pútavý rozhovor, originálnu reportáž, rubriky ako Manželom či Rodičom, svedectvá, Portréty,
aktuálne vyjadrenia pápeža Františka
a mnoho ďalšieho. Súčasťou každého
čísla sú aktuálne témy rozobraté
z viacerých pohľadov na niekoľkých
stranách.
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Ak si spoznal Ježiša len nedávno alebo nemáš okolo seba
ľudí, ktorí by rozumeli Tvojmu
nadšeniu pre Božie kráľovstvo,
zostaň v kontakte s nami. Ponúkame Ti prednášky, svedectvá,
vyučovania, podcasty, piesne a
mnoho ďalšieho, aby si mohol
rásť vo vzťahu s Bohom. Ak to
situácia dovolí, radi sa s Tebou
stretneme aj osobne na našich
podujatiach :).
Lebo aj Ty si súčasťou generácie,
ktorej ide o Božie kráľovstvo...
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Projekt Godzone vznikol v roku
2010. Už na začiatku sme vedeli, že toto dielo nemôžeme tvoriť sami, ale potrebujeme okolo
seba ľudí, ktorí nám pomôžu
vybudovať silné a pevné korene.
Korene, ktoré sa nevyvrátia pod
náporom vetra a ustoja búrky. Na
týchto koreňoch sme postupne

'

ˇ vsetko
ˇ
ˇ sluzba
ˇ
co
zahrna
projektu Godzone?

stavali a rozširovali oblasti našej

GODZONE TOUR

GODZONE SCHOOL

služby. A hoci je Godzone turné

Evanjelizačné turné s dosahom na

2-ročná animátorská škola pre ľudí,

jednou z najviditeľnejších služieb

desaťtisíce ľudí.

ktorí túžia rásť vo vedení druhých a
vo vzťahu s Bohom. Máme doteraz

a má veľký dosah, nie je jedinou.
Prostredníctvom Godzone školy, evanjelizačných výjazdov do
farností, konferencií, novovzniknutého

vzdelávacieho

portálu

Godzone Academy a mnohým
ďalším

sa

snažíme

formovať

stovky mladých ľudí. Veríme, že
to všetko prispieva k tomu, aby
strom, ktorý bol pred rokmi zasadený neprestal rásť a rodiť ovocie. Túžime vidieť zdravý a vysoký
strom s hlbokými koreňmi, ktoré
budú zveľaďovať korunu stromu
a vďaka ktorej uvidíme odhodlaných ľudí nasledujúcich Krista.

GODZONE KNFERENCIA
2-dňové stretnutie plné modlitieb a
budovania generácie KIOBK, ktoré
sme tento rok zrealizovali online s
účasťou takmer 3 000 ľudí.

GODZONE MISSION
Sú malé evanjelizačné výjazdy do farností, škôl a spoločenstiev, ktoré vytvárajú priestor prichádzať k ľuďom
osobne, svedčiť im o tom, ako Ježiš
zmenil naše životy. Na základe výjazdov Godzone mission vzniklo už niekoľko desiatok spoločenstiev a sku-

viac ako 510 absolventov.

GODZONE ACADEMY
Je vzdelávací portál, ktorý zahŕňa
kurzy s rozličnými témami ako napríklad vzťahy, život v spoločenstve,
chvály a mnoho ďalších od známych rečníkov, kňazov i laikov. Je
určený pre každého, kto chce investovať do seba, chce sa naučiť niečo
nové alebo prehĺbiť svoje znalosti v
duchovnej oblasti života. Každý mesiac na Godzone academy pribúda
nový kurz. Momentálne je k dispozícii 24 kurzov.

Pozývame Ťa vstúpiť s nami do

piniek ľudí, ktorí sa začali pravidelne

tohto príbehu, ktorý Boh môže

stretávať a modliť. Doteraz sme s mi-

APLIKÁCIA KIOBK

tvoriť aj cez Teba, aby vplyv Bo-

siami slúžili na 119 miestach s dosa-

Mobilná aplikácia generácie KIOBK s

žieho kráľovstva mohol rásť!

hom na viac ako 8 894 ľudí.

viac ako 16 908 stiahnutiami.
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ˇ
ZENSKÁ KONFERENCIA

GODZONE CAMP

Dodnes sme usporiadali šesť konfe-

Doteraz sme usporiadali šesť evan-

rencií s cieľom budovať generáciu

jelizačných táborov pre tínedžerov

POTREBUJEME VÁS!

žien, ktoré poznajú svoju hodnotu.

od 13 do 19 rokov. A aj keď na nich

Aby sme mohli uskutočňovať víziu

Ženská konferencia je každoročným

zažijú plno zábavy a dobrodružstva,

služby projektu Godzone aj naďalej,

stretnutím žien zo Slovenska i Českej

nie je to len obyčajný tábor. Chceme

hľadáme 800 pravidelných pod-

republiky. Vytvára priestor pre stretnu-

spoločne hľadať to čo je v Božom

porovateľov, ktorí sa nás rozhodnú

tie žien všetkých vekových kategórii,

srdci a zažiť prielom tam, kde už ne-

podporovať 10€ alebo ľubovoľnou

ktoré sa navzájaom môžu inšpirovať,

vidíme nádej.

sumou mesačne. Je to príležitosť

povzbudiť prednáškami, svedectvami,
spoločnými diskusiami a čerpať tak

„ZLOMENÍ“

novú nádej z modlitieb a chvál.

Pravidelné

ˇ
MUZSKÁ
KONFERENCIA

ako môžeme spoločne rozširovať a
budovať toto dielo.
otvorené

modlitebné

stretnutia vysielané aj naživo.

Aj vďaka Vašej podpore môžeme
pravidelne realizovať všetky tieto
činnosti:

Je každoročným stretnutím mužov,

ˇˇ
POD OCHRANOU NAJVYSSIEHO

ktorí túžia byť skalou, tak ako Kristus.

Od začiatku pandémie pravidelne

SK

Doteraz sme zrealizovali dve konfe-

vysielame modlitebné livestreamy s

IBAN

rencie zamerané na budovanie iden-

názvom „Pod ochranou Najvyššieho“.

SK 41 1100 0000 0026 5008 0312

tity muža.

Doteraz sme zrealizovali 33 živých

DETSKÁ KONFERENCIA

vysielaní chvál a povzbudivého slova.

Detská konferencia je paralelnou sú-

ˇ KAPELY ESPÉ
SLUZBA

časťou každoročnej Godzone konfe-

V rámci Slovenska, Českej republiky a

rencie. Túžili sme ponúknuť kvalitný

zahraničia slúžila už na viac ako 700

program aj deťom, a tak im ukázať

podujatiach.

kto je Boh a sprostredkovať im osob-

CZ:
2401005071/2010

Ďakujeme, že ste v tom s nami!

REGISTRUJ SA NA:

né stretnutie s ním.

PODPORA.GODZONE.SK
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