
Stretnutie 3. 

NEPORAZITEĽNÁ PRÍTOMNOSŤ 

VIDIEŤ. 

Akú ochranu alebo podporu môžem ponúknuť v boji za svoju slobodu a 

dôstojnosť? 

V akých situáciách sa cítim znechutený, oslabený alebo unavený vo svojich 

aktivitách v rámci diakonie oslobodenia? 

POSUDIŤ. 

 Zdvihol som oči, pozrel som sa a, hľa, muž, ktorý mal v ruke merací povraz.  I 

spýtal som sa: "Ty kde ideš?" Odpovedal mi: "Premerať Jeruzalem, chcem 

vidieť, aký je široký a aký je dlhý." Vtom vychádzal anjel, ktorý vo mne 

hovoril; oproti nemu vychádzal iný anjel  a povedal mu: "Bež a povedz tomu 

mladíkovi: Jeruzalem bude obývaný ako otvorené mesto pre množstvo ľudí a 

zvierat, ktoré sú v ňom.  A ja, hovorí Pán, budem mu ohnivým múrom dookola a 

budem slávou uprostred neho... Plesaj a raduj sa, dcéra Siona, lebo, hľa, ja 

prídem a budem bývať uprostred teba - hovorí Pán.  V ten deň sa pripoja k 

Pánovi mnohé národy a budú mojim ľudom, budem teda bývať uprostred teba a 

budeš vedieť, že ma poslal Pán zástupov k tebe.  Zach 2, 5-9. 14-15a 

A nikdy nezmizol oblačný stĺp cez deň, ani ohnivý stĺp v noci spopred ľudu... a 

Izraeliti prešli stredom mora po suchu, kým vody boli pre nich ako múr na ich 

pravici a ľavici. Egypťania ich však prenasledovali a všetky faraónove kone, 

vozy a záprahy pustili sa za nimi doprostred mora.  V čase rannej stráže Pán 

hľadel v ohňovom a oblačnom stĺpe na Egypťanov a egyptské vojsko uviedol do 

zmätku.   Ex 13, 22; 14, 22-24 

A ja, hľa, urobil som ťa dnes opevneným mestom, železným stĺpom a kovovým 

múrom proti celej krajine, proti kráľom Judska a jeho kniežatám, proti jeho 

kňazom a ľudu krajiny. Budú s tebou zápasiť, ale nepremôžu ťa, lebo s tebou 

som ja - hovorí Pán, aby som ťa vyslobodil.    Jer 1, 18-19 

Drahí moji! Som presvedčený, že Boh obklopuje ľudí z Kruciaty "ohnivou 

stenou",  je s vami v boji o triezvosť a vnútornú slobodu, aby nakoniec Nový 

Jeruzalem - Cirkev bola naplnená slobodnými ľuďmi, pretože k slobode nás 

vykúpil Kristus. Porov.: Gal 5,1.  Z homílie otca arcibiskupa Wiktora Skworca 

zo dňa 30.9.2017 v Katowiciach pri príležitosti 37. Národnej púte KOČ.  



KONAŤ. 

Zverím  sa nanovo Tomu, ktorý je mojou jedinou ochranou 

Budem hovoriť s osobou, ktorá zápasí s ťažkosťami / otroctvom / vlastným 

sebavedomím, poukazujúc na Toho, ktorého prítomnosť je ochrana pred každou 

hrozbou 

Ako diakonia (spoločenstvo) si obnovíme v sebe vedomie prítomnosti Boha vo 

všetkých našich aktivitách prostredníctvom spoločnej hodinovej adorácie 

Najsvätejšej sviatosti 

 


