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PO-VOLANIE: APLIKÁCIA LIKE
2. stretko

CIEĽ

Začať počúvať vnútorný hlas – Boží hlas v našom srdci. 
Dať LIKE tomuto hlasu v nás. Vedieť ho odlíšiť od iných 
hlasov, ktoré sú pokušením.

ZO ŽIVOTA TITUSA ZEMANA

Keď sa Titus vracal z Turína na Slovensko, zdržal sa v Linzi. Chcel 
ešte uskutočniť jednu výpravu cez hranice. Cestu musel trikrát 
odložiť kvôli organizačným záležitostiam. Titus strácal istotu, 
lebo prechod sa stále odďaľoval. Zapochyboval a napísal list:

 „Už trikrát sa vec oddialila. Nie je to napomenutie zhora, aby som sa na to už viac 
nedával? Aby som sa síce staral o to, ako im (mladým spolubratom saleziánom) 
pomôcť, ale aby som to nerobil osobne? Priznám sa Ti, predtým som skoro nepoznal  
obavu, bol som si istý o pomoci Božej, ale teraz prichádza mi akási myšlienka 
pokušenia: čo keby Ťa dostali tam do rúk, budeš sa môcť dožadovať ochrany Božej? 
Veď trikrát zmenený plán, trojaké napomenutie Ti nestačilo, chcel si zo seba robiť 
vraj len toho hrdinu, ako Ti bolo aj povedané, a nemyslel si, že Boh má svoje plány 
a nepotrebuje k ich uskutočňovaniu Teba, má dosť ľudí na to, ktorí si tú milosť skôr 
zaslúžia. Nevyhováram sa, ani sa nevzdávam, ale iba otvorene a úprimne píšem, 
aby si poznal aj môj duševný psychologický stav, ktorý sa veru mení so stálym 
menením programu. Chcem síce tomuto odolávať, ale dokedy to vydržím, to neviem. 
Dúfam však v pomoc Božiu a v ochranu Don Bosca …“
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AKTIVITA

Prvá podmienka ako počúvať Boží hlas je nemať zapratané 
srdce „smeťami“. Okolo nás je veľa hlasov, ktoré sa nás sna-
žia viesť. S pomocou duchovného sprievodcu treba postupne 
rozlišovať, ktorý hlas je od Boha a ktorý je pokušením.

Na stretnutie priprav miestnosť plnú rôznych odpadkov. Medzi odpad-
kami sú nápisy s výrokmi (pozri ďalej). Nechaj mladým čas, nech si dob-
re poprezerajú miestnosť. Potom všetkým zaviaž oči. Oboznám ich s ich 
úlohou. Vysvetli im, že majú so zaviazanými očami urobiť v miestnosti 
poriadok, pričom odpadky musia vložiť do pripravených igelitových 
vriec alebo do odpadkových košov. Zdôrazni im, že musia dávať pozor 
na nápisy, ktoré majú zostať v strede miestnosti, nesmú ich vyhodiť 
do koša. Sleduj ako im ide upratovanie, prípadne ich usmerňuj. Keď 
sú všetky odpadky v koši alebo v igelitovom vreci, môžeš im dať pokyn, 
aby si dali šatky dole a prečítali jednotlivé výroky z nápisov, ktoré ostali 
v strede miestnosti.

Každému účastníkovi dáš po 5 nastrihaných LIKE-ov a DISLIKE-ov (pozri 
prílohu v samostatnom súbore). Usmerníš ich, aby v tichosti položili tie-
to kartičky k výrokom, s ktorými zvlášť súhlasia (páčia sa im), resp. nesú-
hlasia (nepáčia sa im). Vysvetlíš im, že niektoré nápisy sú určené trend-
mi súčasnej doby, ďalšie sú inšpirované Duchom evanjelia. Samozrejme, 
niektoré výroky môžu byť na diskusiu.

VÝROKY PREVAŽNE INŠPIROVANÉ DNEŠNOU KULTÚROU VÝKONU A KONZUMU:

Plň si v živote iba svoje sny.
Nič nerob a zarob.
Buď vždy za každých okolností úspešný a šťastný.
Môj mobil, auto a dovolenky sú znakom môjho spoločenského statusu.
Keď ju miluješ, nie je čo riešiť.
Iba ty sám si sebe pánom.
Vymeň starú za novú.
Toto musíš mať.
Sebavedomie na vysokých podpätkoch.
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VÝROKY PREVAŽNE INŠPIROVANÉ DUCHOM EVANJELIA:

V rozhodovaní je najväčší hriech NETRPEZLIVOSŤ.
Pokoj nájdeš vtedy, keď už nič neočakávaš od seba.
Ticho najsilnejšie kričí.
Čím viac sa nejaká myšlienka opakuje, tým viac mi prináša pokoj.
Správne rozhodnutia sú spojené aj s utrpením.
Mať väčší strach o druhých ako o seba samého.
Ten, kto hovorí pravdu, má rozžiarenú tvár.
Miluj a rob, čo chceš.

Postupne čítajte jednotlivé výroky a nechaj mladých povedať, prečo dali 
danému výroku LIKE alebo DISLIKE. Je dobre nechať následne skupi-
nu vytriediť výroky podľa toho, či ich pokladajú skôr za inšpirované 
Duchom evanjelia alebo dnešnou dobou.

DISKUSIA

– Podľa čoho som sa rozhodoval dať výroku LIKE alebo DISLIKE?

– Na ktoré moje rozhodnutia mi moji spolužiaci/blízki/ 
/kolegovia dávajú LIKE (napr. študujem, brigádujem, chodím 
s dievčaťom/chlapcom)?

– Na ktoré rozhodnutia mi moji spolužiaci/blízki/kolegovia 
dávajú DISLIKE (napr. mám svoje zásady, modlím sa)?

Je dobré, ak máš pre inšpiráciu pripravenú svoju vlastnú skúsenosť ako 
si sa rozhodoval a išiel za niečím, čo sa postupne ukázalo ako zlá voľba 
(alebo naopak nešiel si za niečím, čo sa ukázalo ako dobré).

Navrhni účastníkom, že sa môžu s podobnou skúsenosťou zo svojho života 
podeliť s ostatnými. Takéto príhody bývajú niekedy úsmevné, inokedy poučné… 
Citlivo usmerňuj diskusiu, aby sa neodklonili od témy, ako vo svojom živote 
počúvali a rozlišovali Boží hlas od pokušení. Je veľmi dobré, ak sa každý účastník 
podelí o skúsenosť.
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PRE ANIMÁTORA

Boh nie je proti mojim najhlbším ašpiráciám, nemusím robiť tajné ťahy, 
aby som dosiahol to, po čom túžim. Dôležité je prekonať strach z roz-
hodnutia a z toho, že nebudem šťastný. Mnohí dnes neriešia svoj život 
ako povolanie, ale jediné čo ich zaujíma je, aby si dosť zarobili – boli 
úspešní a aby sa dobre cítili.

Titus Zeman prežíval svoj život ako povolanie. Predral sa za svojím 
srdcom – za hlasom, ktorý bol hlboko v jeho srdci. A po celý život sa 
snažil rozlišovať tento hlas v sebe od hlasu pokušenia, ktorý prichádzal 
od diabla. 

Titus Zeman išiel za povolaním rehoľníka, ktoré dnes nie je veľmi  
atraktívne. Nemal ženu, vlastné auto, nemohol si robiť, čo chcel…  
Dnes nebude mať asi toľko LIKE-ov ako nejaké vtipné video na face-
booku. Nespĺňal náš štandard na LIKE. 

Hrdinstvo - mučeníctvo dnešnej doby je vystaviť sa tomu, že mi ľudia 
budú dávať DISLIKE na náročné hodnoty, pre ktoré sa rozhodnem. 
Dnes by sme chceli mať všetko v AKCII – so zľavou (na tovar, hodnoty). 
Mať najväčší úžitok za najnižšiu cenu. Nič nerobiť a zarobiť. To je MADE 
IN DNEŠNÁ DOBA. Potom je kvalita skutočne veľmi slabá.

Boží hlas je tichý, pokorný, ale aj náročný. Nehovorí ti, že niečo musíš. 
Ale postupne ťa lanami lásky priťahuje k sebe. 

Naopak – hlas pokušenia naháňa strach pred dobrom: často sa sám 
seba pýtam, či som normálny – som v „poho“? Núti ma utekať od prob-
lémov a neriešiť ich (ak nespravím skúšku, hneď rozmýšľam ako zmeniť 
školu; ak sa pohádam s kamarátom na internátnej izbe, už mením izbu). 
Alebo ma núti k nadľudským výkonom, len aby som si niečo dokázal. 

Pozn.: Nezabudni si robiť fotodokumentáciu jednotlivých stretiek, zbieraj artefakty 

a na konci prípravy na blahorečenie môžeš spraviť prezentáciu so svojimi osobný-

mi komentármi, aby účastníci videli cestu, ktorú spoločne prešli. Ak sa nedohod-

nete inak, ubezpeč všetkých, že fotografie nebudeš bez ich súhlasu zverejňovať 

mimo stretka. Ak by boli ochotní, budeme radi, keď pošlete nejaké fotky aj nám.
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Prepínam svoje sily. Som extrémne vnímavý na to, čo si pomyslia druhí 
o mne a čo odo mňa očakávajú.

Dnes rozlišovanie Božieho hlasu v nás vyžaduje niekoho – priateľku  
alebo priateľa môjho srdca, ktorý je múdrym sprievodcom. Mal by to 
byť jeden človek, ktorého si starostlivo vyberiem. Neriešiť s piatimi ľuď-
mi svoje problémy a to dovtedy, kým nenájdem niekoho, kto mi povie 
to, čo chcem počuť ja a čo mi vyhovuje. 

Niekedy v živote dochádza ku zmätku alebo pochybnostiam aj keď sa 
jedná o dobrú vec. Často aj najväčší svätci prichádzali do vnútorného 
rozporu ako pokračovať. Potrebovali a chceli počuť Boží hlas, chceli  
úprimne rozlíšiť čo je Božia vôľa. Ani Titus Zeman to nemal jasné 
a ľahké, ale bol čestný v hľadaní a napriek pochybnostiam sa snažil čo 
najúprimnejšie rozhodnúť a zobrať zodpovednosť za svoje skutky. Keď 
úprimne rozlišuješ, Boh to vie využiť na dobré. Omyl nie je katastrofa.  
Je to niečo, s čím sa ráta, čo posúva vpred.
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Z PÍSMA 

A pokračoval: Istý človek mal dvoch synov. Mladší z nich pove-
dal otcovi: „Otec, daj mi časť majetku, ktorá mi patrí.“ A on im 
rozdelil majetok. O niekoľko dní si mladší syn všetko zobral,  
odcestoval do ďalekého kraja a tam svoj majetok hýrivým 
životom premárnil. Keď všetko premrhal, nastal v tej krajine 
veľký hlad a on začal trieť núdzu. Išiel teda a uchytil sa u istého 
obyvateľa tej krajiny a on ho poslal na svoje hospodárstvo svine 
pásť. I túžil nasýtiť sa aspoň strukmi, čo žrali svine, ale nik mu 
ich nedával. Vstúpil teda do seba a povedal si: „Koľko nádenní-
kov u môjho otca má chleba nazvyš, a ja tu hyniem od hladu.  
Vstanem, pôjdem k otcovi a poviem mu: Otče, zhrešil som proti 
nebu i voči tebe. Už nie som hoden volať sa tvojím synom.  
Prijmi ma ako jedného zo svojich nádenníkov.“ I vstal a šiel 
k svojmu otcovi. Ešte bol ďaleko, keď ho zazrel jeho otec, a bolo 
mu ho ľúto. Pribehol k nemu, hodil sa mu okolo krku a vyboz-
kával ho. Syn mu povedal: „Otče, zhrešil som proti nebu i voči 
tebe. Už nie som hoden volať sa tvojim synom.“ Ale otec pove-
dal svojim sluhom: „Rýchlo prineste najlepšie šaty a oblečte ho! 
Dajte mu prsteň na ruku a obuv na nohy! Priveďte vykŕmené teľa 
a zabite ho. Jedzme a veselo hodujme, lebo tento môj syn bol 
mŕtvy, a ožil, bol stratený, a našiel sa.“ A začali hodovať. 

Lk 15,11-24

- Čo asi predchádzalo momentu, kedy mladší syn žiada Otca už počas jeho 
života o dedičstvo? Čo mu chýbalo?

- Aké skúsenosti ho priviedli na myšlienku vrátiť sa do domu Otca?
- Čo mu chýbalo vtedy, keď sa ocitol pri sviniach? 
- S akou perspektívou ho Otec prijal a aké východisko mu ponúkol do ďalšie-
ho života?

- Čo viedlo Otca k tomu, že práve takto reagoval na svojho syna?
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ÚLOHA DO BUDÚCEHO STRETNUTIA 

NUTRIČNÁ TABUĽKA ŽIVOTA

Keď chce vysokoškolák čím skôr spraviť skúšky, ide na predter-
mín. Čím skôr spraví skúšky, tým skôr bude mať prázdniny.  
Ale reálny život sa nedá odbaviť predtermínom. Život žijem teraz. 
Nedá sa urýchliť ani nahradiť. 

Často sa stáva, že kvôli tomu, aby bol výrobok lacný, používajú sa 
rôzne náhrady alebo zriedenia. Vzniká taký fake výrobok. Potom 
nejeme potraviny a nepijeme nápoje v ich skutočnej „hodnote“ 
a kvalite. 

Ak sa takto správame aj v živote, nikdy nežijeme skutočný život. 
Nejdeme do hĺbky, ale zostávame na povrchu. Necítime skutočnú 

„chuť“ života.

Úlohou do budúceho stretnutia je vytvoriť si svoju „nutričnú  
tabuľku života“. Predlož mladým podnety na zamyslenie:

Predstav si, že aj tvoj život má nejaké „nutričné hodnoty“. 

- Čo by v ňom nemalo chýbať? 
- Čo sú pre Teba bielkoviny? A čo iba zbytočné kalórie navyše? 
- V akom poradí ich máš usporiadané? 
- Čo by malo byť na prvom mieste? A čo je naozaj v Tvojom živote 
na prvom mieste?  

- Aké hodnoty by si nikdy nechcel riediť? 
- V tejto tabuľke sú najdôležitejšie veci na prvom mieste. Aké sú to?

Pokušením dnešnej doby je dávať LIKE príliš rozriedeným veciam.

Na meditáciu účastníkom odporuč prečítať úryvok z Jánovho evanjelia o svadbe 
v Káne Galilejskej (Jn 2,1-11). Hostia na svadbe boli zvyknutí, že keď svadba po-
kročila, dávalo sa menej kvalitné víno. Ale Ježiš vie aj z vody spraviť dobré víno.  
A tak majú kvalitné víno, aj keď si hostia upili…
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Potešíme sa, ak nám dáš vedieť o svojej skúsenosti s ponúknutým stretkom 
a poskytneš nám podnety pre vznik ďalších pastoračných materiálov na adrese 
info@tituszeman.sk.
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