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október 2022 
„Vo voľnej prírode sa cítime dobre,  

lebo si o nás nič nemyslí.“  
(Friedrich Nietszche)  

 
 
 

Pozvánka na oslavu prírody 
Príroda – saleziánska obývačka 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Príroda si zaslúži sláviť spolu so saleziánskou rodinou! 
Prečo? 
„Keď nám horelo pod nohami...“ v prírode sme našli slobodu a prijatie, čistý vzduch a 
možnosť vypovedať veci nahlas. 
 
 
Počujte, nebesia, budem hovoriť, 
zem nech načúva slová mojich úst. 
Nech prší ako dážď moja náuka,  
nech padajú ako rosa moje výroky, 
ako dážď na rastliny, 
ako kvapky na trávnik; 
lebo budem vzývať meno Pánovo: 
vzdajte česť nášmu Bohu. 
 
On je skala, jeho diela sú dokonalé, 
lebo sú spravodlivé všetky jeho cesty.  

 
Dt 3, 1-12 
 

 

Obnovy 

Sväté omše 
v prírode 

Duchovné 

sprevádzanie 

na 

prechádzkach 

Spovedanie 

v záhrade, 

na turistike 

Kľúčové 

rozhodnutia 

Chatovačky 

https://100.saleziani.sk/
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Preto má príroda v saleziánskom živote špeciálne miesto. 
Opýtaj sa svojich „otcov“ a povedia ti.... 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Depth: 
 Ktoré je tvoje obľúbené miesto v prírode, kde si rád sadneš, zájdeš, zasnívaš? 

 Čo pre teba znamená? Čo tam prežívaš, pociťuješ? 

 Skúsil/a si niekedy doslova vykričať v prírode z plných pľúc svoju radosť alebo úzkosť, 
žiaľ, krivdu? Chceš si dopriať túto skúsenosť na mieste, kde budeš skutočne sám/a? 

 
Spirit: 

 Za čo z prírody by si Bohu poďakoval/a najviac? Za ktoré tebe blízke a obľúbené veci 
v prírode? 

 Čo pre teba v prírode symbolizuje Boha? 

 Ak chceš, pomodli sa niektorú z modlitieb v prílohe. 

 
Body: 

 Ako by si vedel/a prejaviť konkrétnym spôsobom vďačnosť prírode a cez ňu jej 
Stvoriteľovi? 

 Zájdi do prírody – možno na menšiu prechádzku, prípadne pozvi niekoho so sebou... 

 ...dýchaj z plných pľúc, pozoruj, všímaj si detaily... 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nasleduje príloha: spracovala Laura, združenie mladých 

Lesná slávnosť, záhradná párty, grill time... 

Ide sa oslavovať! 

Sloboda dýchať 
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Klaniame sa Božej prítomnosti v celom stvorení 
a skláňame sa aj pred Božou prítomnosťou 
v srdci každého človeka. 

 
Mantra: Svätá zem  

Monica Brown 
 
Si tu, takže toto je svätá zem. 
Vo všetkom, čo je, si prítomný. 
Toto je svätá pôda, základ môjho bytia teraz. 
Môj duch sa Ti klania na tejto svätej zemi. 

 
 
Pred každým čítaním čitateľ položí topánky do stredu. 
 
 

 
Zamyslenie 1 
Svätá zem je každé miesto, kde zažívame Boha: kde sa učíme, že nie sme sami a kde 
zisťujeme, že Boh nám poskytuje to, čím potrebujeme byť, tým, čím sme povolaní, a robiť to, 
k čomu sme povolaní. Je to miesto, kde nás Boh vyzýva. Svätá zem je miestom nových 
začiatkov. 
 
 

  
Čítanie Písma: Exodus 3,5-6 
Boh povedal Mojžišovi: „Nepribližuj sa sem! Zobuj si z nôh obuv, lebo miesto, na ktorom 
stojíš, je zem svätá!“ A pokračoval: „Ja som Boh tvojho otca Abraháma, Boh Izáka a Boh 
Jakuba.“ Vtedy si Mojžiš zakryl tvár, lebo sa bál pozrieť na Boha. 
 
 

  
Zamyslenie 2 
Ó dieťa zbytočných topánok 
vyhodiť ich 
a priprav sa 
na túto svätú zem. 
Prečo Egypt v živote ľudí 
žiada vidieť horiace kríky 
všade okolo teba 
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v plameňoch 
divoko horiace 
volájúc ťa 
ďaleko od pohodlia 
dobre chránených nôh. 
...Prebuď svojho spiaceho proroka 
Ver vo svojho Mojžiša 
a choď... 
 
Macrina Wiederkehr 
 
 

 
Zamyslenie 3: Svätá zem 
…Misionár musí rešpektovať kultúru ľudí, nie ju ničiť. Vtelenie evanjelia, telo a krv, ktoré 
musia rásť z evanjelia, patrí ľuďom určitej kultúry. Spôsob, ktorým by ľudia mohli oslavovať 
ústredné pravdy kresťanstva; spôsob, ktorým by rozdeľovali pozemské statky a žili svoj 
každodenný život; ich duchovný a asketický prejav kresťanstva, ak by ho mali prijať; ich 
spôsob rozvinutia kresťanskej zodpovednosti za sociálne dôsledky evanjelia – všetky tieto 
veci, teda liturgia, morálka, dogmatická teológia, spiritualita a sociálne pôsobenie, by boli 
kultúrnou odpoveďou na centrálne, nemenné, nadkultúrne, neinterpretované evanjelium.  
 
Vincent J. Donovan 
 
 

 
Zamyslenie 4 
Ako si uvedomujem, že moja história a príbehy iných sú vzájomne prepojené a že naše dejiny 
sú pokračovaním dejín spoločenstva Boha? 
 
 
Prosby 
Odpoveď: Bože všetkých kultúr, vypočuj nás a uzdrav nás! 

Stvor v nás srdce, ktoré cíti hlbokú vďačnosť za náš pôvod: našu rodinu, životné situácie, 
národnosť a kultúrne dedičstvo. R/ 

Keď si myslíme, že jedna kultúra je nadradená inej a jeden názor je lepší ako iný – R/ 

Keď nám naše negatívne myšlienky o druhých bránia byť súcitnými a chápať – R/ 

Keď sa naše kultúrne predsudky zväčšia a my podľahneme odsudzovaniu namiesto toho, aby 
sme boli citliví a vážili si rôzne kultúrne hodnoty – R/ 

Ó, Bože, daj, aby sme stále hlbšie objavovali a rešpektovali posvätnosť zeme, kde sme, 
posvätnosť toho druhého, s kým sa stretávame, posvätnosť, ktorá odráža tvoju prítomnosť v 
celom stvorení.  
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Otče náš – v bohatstve vlastného jazyka 
Milujúci Bože, spoznávame tvoju veľkú schopnosť prelomiť naše vzdialenosti, štruktúry, 
hranice a pravidlá, aby si nás urobil schopnými počuť ťa hovoriť kdekoľvek sme slová raz 
povedané Mojžišovi: „Zobuj si z nôh obuv, lebo miesto, na ktorom stojíš, je zem svätá!“. 
Pomôž nám žiť túto pravdu! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



6 
 

 
 
Zem je plná neba a každý obyčajný krík je v plameňoch Boha. 

Aurora Leigh, Elizabeth Barrett Browningová 

 
Naším cieľom by malo byť žiť život v radikálnom úžase. Vstaňte ráno a pozrite sa na svet, aby 
ste nič nepovažovali za samozrejmosť. Všetko je významné, všetko je neuveriteľné; nikdy 
nepristupujte k životu ľahostajne. Byť duchovný znamená byť schopný žasnúť. 

Abrahám Joshua Heschel 

 
... príroda je neustálym zdrojom prekvapenia a úžasu. Je to tiež nepretržité zjavenie 
božského. 

Laudato Si 85 

 

Čítanie zo Sv. písma:  
Mojžiš pásol ovce svojho tesťa, madiánskeho kňaza Jetra. Keď raz hnal ovce na púšť, došiel k 
Božiemu vrchu Horeb. Tu sa mu zjavil Boží anjel v ohnivom plameni z tŕňového kríka. Keď naň 
hľadel, videl, že tŕňový krík horí plameňom, ale nezhára.  

Ex 3,1-2 

prinesie sa symbol zapálenej sviečky a holých konárov 
 

Z encykliky Laudato Si: 
Boží Duch naplnil vesmír potenciálom, ktorý umožňuje, aby z lona samotných vecí vzišlo niečo 
nové: „Príroda nie je ničím iným ako umeleckým zámerom, konkrétne božským, vpísaným do 
vecí, ktoré tak smerujú k určitému cieľu.“ 

Laudato Si 80 

 

Zamyslenie (môžu sa striedať dve osoby): 
Plameň akej lásky horí v každom z nás?  

Božia láska...  
Láska k rodine... 

Vzájomná láska v komunite...  
Láska k Cirkvi...  

Láska k tým, ktorí nám boli zverení...  
Láska k cudzincovi...  

Láska k tým, ktorí trpia...  
Láska k tým, ktorí sú iní... 

Láska k nepriateľom... 
Láska k zemi, stromom, vode, zvieratám,... 

Láska k nášmu spoločnému domovu ... 
Láska k celému stvoreniu ... 

Plameň akej lásky horí v každom z nás?  
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Modlitba za našu spálenú zem 
Boh všetkého stvorenia, všetky prvky zeme ti patria: pôda, vzduch, oheň a voda. 
Zjavil si sa Mojžišovi v horiacom kre, ktorý horel, ale nezháral. 
Viedol si a strážil v noci svoj ľud, Izrael, ohnivým stĺpom. 
Dal si moc a poslanie prvotnej Cirkvi v ohnivých jazykoch na Turíce.  
 
Ale teraz, vietor a plamene, lesné požiare pohlcujú obrovské oblasti pôdy, komunít a 
domovov. 
 
Otče, buď so všetkými tými, ktorí stratili svoje domovy, zvieratá, úrodu, živobytie. 
Chráň tých, ktorí musia utiecť kvôli týmto nekontrolovateľným požiarom. 
Chráň tých, ktorí bojujú s plameňmi a pomôž nám dať povstať k životu z popola a prachu. 
 
Prosíme ťa aj za zabité alebo zranené zvieratá, divé alebo domáce, ako aj za stromy a 
rastliny, ktoré boli zničené. 
Prosíme aj za obete zbraní a útokov, ktoré ničia domovy a miesta na prežitie. 
Prosíme ťa, daj svojmu ľudu vôľu a motiváciu, zdroje a silu, aby sa starali, zasievali, 
presádzali, zmierovali a obnovovali. 
 
Amen. 
 
 

Záverečná modlitba 
Duch premieňajúceho ohňa,  
daj, nech máme odvahu sedieť v ohni rozmanitosti.  
Nech máme odpor zostávať zameraní na pálčivosť problémov.  
Nech máme silu kráčať v ohni konfliktu.  
Nech sa naučíme reagovať na oheň hnevu, nenávisti a pomsty.  
Nech sme uchvátení ohňom lásky a oddanosti, súcitu a milosrdenstva.  
A nech môžeme vyjsť z akéhokoľvek ohňa, ktorý sa nás dotkol - očistení, obnovení, 
uzmierení, premenení. 
 
Amen.  
 
 


