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BIBLICKÝ TEXT NA ROK 2021 

Ján 15, 1 – 17 

„Ja som pravý vinič a môj Otec je vinohradník. Každú ratolesť na mne, ktorá neprináša 

ovocie, odrezáva, a každú, ktorá prináša ovocie, čistí, aby prinášala viac ovocia. Vy ste už 

čistí pre slovo, ktoré som vám povedal. Zostaňte vo mne a ja vo vás. Podobne ako ratolesť 

nemôže prinášať ovocie sama od seba, ak nezostane na viniči, tak ani vy, ak nezostanete vo 

mne. Ja som vinič a vy ratolesti. Kto zostáva vo mne a ja v ňom, prináša veľa ovocia, pretože 

bezo mňa nemôžete nič urobiť. Ak niekto nezostáva vo mne, vyhodia ho von ako ratolesť a 

uschne. Potom ich pozbierajú, hodia do ohňa a zhoria. Ak zostávate vo mne a ak aj moje 

slová zostávajú vo vás, proste, čo len chcete, a stane sa vám. Môj Otec je oslávený tým, že 

prinášate veľa ovocia a že sa stávate mojimi učeníkmi. Ako si mňa zamiloval Otec, tak som si 

zamiloval aj ja vás. Zostaňte v mojej láske! Ak budete zachovávať moje prikázania, zostanete 

v mojej láske, ako aj ja som zachoval prikázania svojho Otca a zostávam v jeho láske. Toto 

som vám povedal, aby moja radosť bola vo vás a aby vaša radosť bola úplná. To je moje 

prikázanie, aby ste sa milovali navzájom tak, ako som vás miloval ja. Nikto nemá väčšej lásky 

ako ten, čo svoj život kladie za svojich priateľov. Vy ste moji priatelia, ak robíte, čo vám 

prikazujem. Už vás nenazývam sluhami, pretože sluha nevie, čo robí jeho pán. Nazval som vás 

priateľmi, pretože som vám oznámil všetko, čo som počul od svojho Otca. Nie vy ste si vyvolili 

mňa, ale ja som si vyvolil vás a ustanovil som vás, aby ste šli a prinášali ovocie, aby vaše 

ovocie zostávalo, a aby vám Otec dal všetko, o čo ho budete prosiť v mojom mene. Prikazujem 

vám, aby ste sa navzájom milovali.“  

ÚVOD DO TÉMY NA ROK 2021 

Zostaňte v mojej láske a budete prinášať veľa ovocia 

(porov. Ján 15, 5 – 9) 

Týždeň modlitieb za jednotu kresťanov 2021 pripravila mníšska komunita z 

Grandchamp.
1
 Na základe textu z Jánovho evanjelia 15, 1 – 17 vybrali tému: „Zostaňte v 

mojej láske a budete prinášať veľa ovocia,“ ktorá vyjadruje tiež povolanie komunity k 

modlitbe, zmiereniu a jednote v Cirkvi i ľudskej rodine.  

V 30-tych rokoch minulého storočia niekoľko žien reformovanej tradície z 

frankofónnej časti Švajčiarska, ktoré patrili ku skupine nazvanej Dámy z Morges (Dames de 

Morges), znovu objavilo dôležitosť ticha pri počúvaní Božieho slova. Zároveň s tým oživili 

prax duchovných cvičení na posilnenie svojho života viery, inšpirované príkladom Krista, 

ktorý odchádzal na tiché miesto, aby sa modlil. Čoskoro sa k nim pridali aj ďalšie ženy a 

podieľali sa na pravidelne organizovaných duchovných cvičeniach v Grandchamp, malej 

dedinke na brehu jazera Neuchâtel. Ukázala sa potreba zabezpečovať permanentnú 

modlitbovú službu a pohostinnosť pre čoraz väčšie množstvo hostí a účastníkov duchovných 

cvičení.  

                                                           
1 Pozri prezentáciu komunity na konci tejto brožúrky (rkp. s. 24), ako aj na stránke www.grandchamp.org 
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Dnes má komunita približne päťdesiat sestier rôzneho veku, z rozličných cirkevných 

tradícií, krajín a kontinentov. Vo svojej odlišnosti predstavujú sestry živé podobenstvo o 

spoločenstve. Zostávajú verné životu modlitby, životu v spoločenstve, a prijímaniu hostí. O 

milosť svojho rehoľného života sa sestry delia s návštevníkmi a dobrovoľníkmi, ktorí 

prichádzajú do Grandchamp stráviť čas duchovného stíšenia, uzdravenia, alebo hľadania 

zmyslu 

Prvé sestry prežívali bolesť z rozdelenia medzi kresťanskými cirkvami. V tomto 

trápení bolo pre nich povzbudením priateľstvo s Abbé Paulom Couturierom, jedným zo 

zakladateľov Týždňa modlitieb za jednotu kresťanov. Preto bola od samých začiatkov srdcom 

života komunity modlitba za jednotu kresťanov. Tento záväzok spoločenstva v Grandchamp, 

spolu s jeho vernosťou trom pilierom – modlitbe, komunitnému životu a pohostinnosti – tvorí 

základ materiálov.  

 

Zostať v Božej láske značí zmieriť sa so sebou  

Francúzske slovo moine (mních) a moniale (mníška) pochádza z gréckeho μόνος, 

ktoré značí „sám“ a „jeden“. Naše srdcia, telá a mysle, však vôbec nie sú jedno a často sú 

rozptýlené a ťahané rôznymi smermi. Mnísi a mníšky túžia byť jedno v sebe a v zjednotení s 

Kristom. „Zostaňte vo mne a ja vo vás,“ hovorí nám Ježiš (Ján 15, 4a). Celistvý život 

predpokladá cestu sebaprijatia, zmierenia sa s našou osobnou i zdedenou históriou.  

Ježiš povedal učeníkom „zostaňte v mojej láske“ (Ján 15, 9). On ostáva v Otcovej 

láske (Jn 15, 10) a neželá si nič iné, ako podeliť sa o túto lásku s nami: „Nazval som vás 

priateľmi, pretože som vám oznámil všetko, čo som počul od svojho Otca“ (Ján 15, 15b). 

Keďže sme vštepení do viniča, ktorým je sám Ježiš, Otec sa stáva vinohradníkom, ktorý nás 

prerezáva, aby sme rástli. To opisuje, čo sa deje v modlitbe: Otec je centrom nášho života, 

tým, kto centruje naše životy, „prerezáva“ nás a robí nás celistvými a celistvé ľudské bytosti 

vzdávajú slávu Otcovi.  

Zostávať v Kristovi je vnútorný postoj, ktorý sa v nás po čase zakorení. Vyžaduje si 

však priestor, aby sa rozvinul. No ten môže zaberať náš každodenný zápas o životné potreby a 

môže ho ohrozovať rozptýlenie, hluk, aktivita a výzvy života. V nepokojnej situácii Európy v 

r. 1938 Geneviève Micheliová – ktorá sa neskôr stala Matkou Geneviève, prvou matkou 

predstavenou tohto spoločenstva – napísala slová, ktoré si uchovávajú svoju platnosť dodnes: 

 „Žijeme v čase, ktorý je zároveň znepokojujúci a nádherný, v nebezpečnej dobe, keď 

nič nechráni dušu, keď sa zdá, že rýchle a plne ľudské výdobytky zmetú človeka... A myslím si, 

že naša civilizácia v tomto kolektívnom šialenstve hluku a rýchlosti, kde nijaká bytosť nemôže 

rozmýšľať, nájde smrť... My kresťania, ktorí poznáme plnú hodnotu duchovného života, máme 

obrovskú zodpovednosť a musíme si ju uvedomiť, musíme sa zjednotiť a pomáhať si navzájom 

vytvárať pokojné sily, útočištia pokoja, vitálne centrá, kde ľudské mlčanie volá po kreatívnom 

Božom slove. Je to otázka života a smrti.“  
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Zostať v Kristovi, kým neprinesieme ovocie  

„Môj Otec je oslávený tým, že prinášate veľa ovocia“ (Ján 15, 8). Nemôžeme prinášať 

ovocie sami zo seba. Nemôžeme prinášať ovocie oddelení od viniča. To miazga, Ježišov život 

prúdiaci cez nás, produkuje ovocie. Zostávať v Ježišovej láske, zostávať výhonkom viniča, to 

umožňuje, aby jeho život prúdil cez nás.  

Keď počúvame Ježiša, jeho život prúdi cez nás. Ježiš nás vyzýva k tomu, aby sme jeho 

slovu dovolili zostávať v nás (Ján 15, 7) a o čokoľvek budeme potom prosiť, sa nám stane. 

Skrze jeho slovo prinášame ovocie. Ako osoby, ale aj ako spoločenstvá, či celá Cirkev, si 

želáme zjednotiť sa s Kristom, aby sme mohli zachovávať jeho prikázanie: „aby ste sa 

milovali navzájom tak, ako som vás miloval ja“ (Ján 15, 12).  

 

 Ak zostávame v Kristovi, zdroji každej lásky, ovocie spoločenstva rastie  

Spoločenstvo s Kristom si vyžaduje spoločenstvo s druhými. Doroteus z Gazy, 

palestínsky mních zo 6. storočia, to vyjadril nasledovne:  

„Predstavme si kruh nakreslený na zemi, teda čiaru nakreslenú do kruhu kružidlom, 

ktorá má stred. Predstavme si, že ten kruh je svet, stredom je Boh a polomery sú rôzne cesty, 

po ktorých ľudia v živote kráčajú. Keď svätí túžia priblížiť sa k Bohu, kráčajú smerom do 

stredu kruhu, až napokon preniknú k jeho vnútru. Približujú sa jeden druhému; a čím bližšie 

sú jeden druhému, tým bližšie sú Bohu. Je zrejmé, že podobne to platí aj naopak, keď sa 

odvrátime od Boha a smerujeme von z kruhu. Vtedy je zrejmé, že čím viac sa vzďaľujeme od 

Boha, tým viac sa vzďaľujeme jedni od druhých, a čím viac sa vzďaľujeme jedni od druhých, 

tým viac sa tiež vzďaľujeme od Boha.“  

Keď sa k druhým približujeme, žijeme v spoločenstve s druhými, niekedy veľmi 

odlišnými ľuďmi ako sme my, môže to byť výzva. Sestry z Grandchamp sú si vedomé tejto 

výzvy, a preto je pre ne veľmi nápomocné učenie brata Rogera z Taizé
2
: „Neexistuje 

priateľstvo bez očistného utrpenia, neexistuje láska k blížnemu bez kríža. Iba kríž nám 

umožňuje poznať nevystihnuteľnú hĺbku lásky.“
3
 

 Rozdelenie medzi kresťanmi, naše vzďaľovanie sa jedných od druhých, je 

pohoršením, pretože je tiež vzďaľovaním sa od Boha. Mnohí kresťania pohnutí smútkom nad 

touto situáciou sa vrúcne modlia k Bohu za znovunastolenie jednoty, o ktorú Ježiš prosil. 

Kristova modlitba za jednotu je pozvaním vrátiť sa k nemu, a tak prísť bližšie jedni k druhým, 

tešiac sa z bohatstva našich rozdielov.  

Ako sme sa naučili z komunitného života, úsilie o zmierenie je namáhavé a vyžaduje 

si obete. Pomáha nám Kristova modlitba, v ktorej si želá, aby sme boli jedno, ako je on s 

Otcom, aby tak celý svet uveril (porov. Ján 17, 21).  

                                                           
2 Komunitu z Grandchamp a komunitu bratov z Taizé vo Francúzsku spájajú predovšetkým dejiny ich pôvodu, ale tiež fakt, 

že sestry z Grandchamp založili svoju regulu na knihe spomínanej v pozn. 3. 
3 Frère Roger de Taizé, Les écrits fondateurs, Dieu nous veut heureux. Taizé : Les Ateliers et Presses de Taizé, 2011, s. 95. 
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Ak zostávame v Kristovi, vzmáha sa solidarita a svedectvo  

Hoci ako kresťania zostávame v Kristovej láske, žijeme tiež v rámci stvorenia, ktoré 

vzdychá v očakávaní oslobodenia (porov. Rimanom 8). Vo svete svedčíme o zle utrpenia a 

konfliktu. Solidaritou s tými, čo trpia, umožňujeme, aby Kristova láska prúdila cez nás. 

Veľkonočné tajomstvo prináša ovocie, keď ponúkame lásku našim bratom a sestrám a živíme 

nádej vo svete.  

Spiritualita a solidarita sú neoddeliteľne spojené. Ak zostávame v Kristovi, dostávame 

silu a múdrosť konať proti štruktúram nespravodlivosti a útlaku, plne uznávať jedni druhých 

za bratov a sestry v ľudstve a stať sa tvorcami nových spôsobov života, v úcte a spoločenstve 

so všetkým stvorením.  

Súhrn pravidiel života, ktoré sestry z Grandchamp každé ráno spoločne odriekajú, 

začína slovami „modli sa a pracuj, aby Boh mohol vládnuť“. Modlitba a každodenný život nie 

sú dve oddelené skutočnosti, ale sú zamýšľané, aby tvorili jednotu. Všetko, čo prežívame, sa 

má stať stretnutím s Bohom.  

 

(Na základe materiálov ku Týždňu modlitieb za jednotu kresťanov 2021) 

 

 

 


