
Adventné listy 
Advent je as, kedy sa u íme bdie . Ako na to? Bdelos  je vlastne pozor-nos ou vo i Bohu, 
sebe a iným – vidie loveka (neprejs  okolo neho ne-všímavo), zaujíma  sa, ím žije, o ho 
rozvese uje aj trápi, skrátka, by  citlivý vo i potrebám tých, s ktorými sa stretávam. alej to 
znamená doslova by  pri nich, ma  pre nich as (nedajme sa oklama  pocitom, že nás nepo-
trebujú, že máte toho ve a) a hlavne da  im pocíti  svoju lásku. Nie je to ahké! asto treba 
preklenú  bari-éry vybudované rokmi nevšímavosti a nezáujmu, teda svojej, i ich nevšíma-
vosti  a  nezáujmu, plynúcej  z  onej  „ospalosti“.  Teraz však chceme bdie  a pod a toho i  ko-
na ! A ešte to znamená bdie  nad nimi, teda chráni  ich pred zlým. Nau  sa chráni  svoju 
rodinu, seba, priate ov, udí na Šípku... Advent je as, kedy sa nie oho zriekneme, aby sme 
urobili miesto pre Boha. Aj tento rok sme sa rozhodli po as adventu s vami bdie  cez ponu-
ku denných zamyslení. Budú k dispozícii po as nede ných svätých omší vzadu na stolíku, 
tieto zamyslenia budú tiež zavesené na internetovej stránke www.pcsipok.sk.  

Želáme vám požehnané prežitie adventného obdobia.  
Bohumil Pieš anský 

Direktor   

Vtedy budú na poli dvaja: 
jeden bude vzatý, druhý sa 

ponechá.  Mt 24,40 

Raz sa jednému chlapcovi 
sníval  sen.  Krá al  po  ulici  a  
zrazu sa ve mi rozpršalo. Ne-
mal dáždnik, blízko bola auto-
busová zástavka, schoval sa 
tam. Pozoroval udí. Niektorí 
sa skrývali pod dáždnikom, 
druhí nadávali, tretí sa štvali, 
iní sa tešili... Vystrel ruky k 
daž u. Pocítil nie o neoby aj-
né.  Každá  kvapka  pri  dotyku  
sa premenila na nie o príjem-
né, vo alo to po mede. „ o to 
má znamena ?“, pýtal sa lo-

vek. Zrazu po ul Boží 
hlas:„To sú kvapky mojej 
milosti“, odpovedal Boh. 

udia takto na u reagujú. 
Niektorí  sa pred ou schová-
vajú, niektorí nadávajú, ale 
len málo z nich sa nechá vy-
stavi  milosti.“ 

lovek  bdie  bu  kvôli  ve-
ciam,  ktorých  sa  bojí,  alebo  
kvôli veciam, ktoré ve mi 
miluje.  Veci,  ktoré  sú  mu  
ahostajné, ho zo spánku 

nerušia. Bdie bu  zo stra-
chu alebo z lásky. Zlodej 
patrí do prvej kategórie. 
Bdenie z lásky je iné. Kto 
miluje, bdie - bez oh adu na 
to, i pozná alebo nepozná 

PRVÁ ADVENTNÁ NEDE A de , i hodinu. Dvaja udia 
robia to isté, a predsa to nie 
je  to  isté.  Jeden  sa  pri  tom  
schováva pred milos ou, 
druhý sa jej vystavuje. Robí 
veci v láske. Bdie. Preto bu-
de  vzatý.  Nechal  sa  prenik-
nú  Božím priate stvom. 
Neschovávam sa pred Bo-
hom a jeho milos ou?  

 

Ako sa 
po as 
adventu 
chcem 
vystavi  
Božej 
milosti? 
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PIATY DE  - myšlienka 

Z jeho plnosti sme dostali 
milos  za milos ou.  

(Jn 1, 1 – 16) 

Don Bosco píše: „Ôsmeho 
decembra  1844,  sviatok  Ne-
poškvrneného Po atia Pan-
ny Márie. Je ve mi zima a 
výdatne sneží. S povolením 
arcibiskupa požehnávame 
vytúženú kaplnku. Slúžim 
svätú  omšu  a  mnoho  chlap-
cov  pristupuje  k  spovedi  a  
prijímaniu. Cez omšu od ra-
dosti pla em, lebo oratórium 
sa mi zdá už hotovou vecou. 
Kone ne môžem zhromaž-

ova  najopustenejších mla-
díkov, ktorým hrozí nebez-
pe enstvo da  sa na zlú ces-
tu. Môžem im vytvori  príle-
žitos  sta  sa priate mi Pána. 

V  kaplnke  blízko  nemocnice  
svätej Filomény oratórium 
fungovalo  ve mi  dobre.  Vo  
sviato né dni tam prichádza-
lo more chlapcov na spove  
a na prijímanie. Po omši som 
nakrátko vysvetlil evanje-
lium. Popoludní býval kate-
chizmus, spievali sa nábo-
ženské  piesne  a  potom  na-
sledovala káze  o kres an-
skej náuke, mariánske litánie 
a požehnanie Oltárnou svia-
tos ou.“ 

V don Boscovom živote úcta 
k Panne Márii  zohrávala ve -
kú rolu. Celý svoj život íta 
cez okuliare Máriinej prítom-
nosti. Tej prítomnosti, ktorú 
dostal do daru v sne z devia-

tich  rokov,  ke  mu  pán  v  
bielom rúchu dáva za u ite -
ku pani, ktorú ho mama 
Margita u ila pozdravova  
trikrát denne (modlitbou 
Anjel  Pána).  Don  Bosco  v  
sne humorne no zmätene 
odpovedá: „Mne sa mama 
zakázala zhovára  s cudný-
mi mi.“ Pani odpovedala: 

asom všetko pochopíš.“ 

Pre Don Bosca je Panna Má-
ria u ite kou života. 

ím je pre m a? 
ím sa od Mária ako správ-

ne ži ? 

Modlitba na záver každého 
a (od sv. otec Františka) 

Svätá a Nepoškvrnená Pan-
na, na teba, ktorá si chválou 
nášho udu a starostlivou 
strážky ou nášho mesta, sa 
obraciame s dôverou a lás-
kou. 

Celá krásna si, ó Mária! 
V tebe niet nijakého hriechu. 

Prebu  v  nás  všetkých  ob-
novenú túžbu po svätosti: 
nech z našich slov vyžaruje 

krása pravdy, nech z našich 
skutkov zaznieva hymnus 
lásky, nech v našom tele a v 
srdci prebýva istota, nech je 
v našom živote prítomná 
celá krása evanjelia. 

Celá  krásna  si,  ó  Mária!  
V tebe sa Božie slovo stalo 
telom. 

Pomôž  nám  zotrváva  v  po-
zornom na úvaní Pánovho 
hlasu: aby nás volanie chu-
dobných nikdy nenechalo 
ahostajnými, aby nás utrpe-

nie  chorých  a  núdznych  ne-
našlo nepozorných, aby nás 
dojímala osamelos  starých 
a  krehkos  detí,  aby  sme  
všetci mali lásku a úctu ku 
každému udskému životu. 

Celá krásna si, ó Mária! V 
tebe  je  plnos  radosti  blaže-
ného života s Bohom. 

Daj, nech nestratíme zmysel 
našej pozemskej púte: nech 
hrejivé svetlo viery osvecuje 
naše dni, nech potešujúca 
sila nádeje riadi naše kroky, 
nech nákazlivé teplo lásky 
oživuje naše srdce, aby o i 
každého z nás boli vždy 
uprené k Bohu, tam, kde je 
pravá rados . 

Celá krásna si, ó Mária! Po uj 
našu modlitbu, vypo uj našu 
vrúcnu prosbu: aby cez Ježi-
ša bola v nás táto krása milo-
srdnej  Božej  lásky,  nech  je  
táto Božia krása na záchranu 
nám, nášmu mestu a celému 
svetu. Amen.  

Sobota 03.12.  



Ježiš mu povedal: „Prídem a 
uzdravím ho.”  (Mt 8,7) 

Jedného d a majster vyslal 
svojho najstaršieho žiaka, aby 
prešiel cez most do mesta a 
uprostred mosta položil vrec-
ko  s  diamantami.  V  meste  
mal žiak vyh ada  najchudob-
nejšieho žobráka a poveda  
mu,  že  má  cez  most  prejs  k  
Majstrovej škole. Majster so 
svojimi žiakmi akal na druhej 
strane mosta a ke  sa žobrák 
blížil, videli, že má prázdne 
ruky. „Ako to, že máš prázd-
ne ruky?“ pýtal sa ho majster. 
„A  o  by  som  v  nich  mal  
ma ?“ „Ako si išiel cez most, 
ni  si nevidel?“ „Nie, na za-

iatku  mosta  mi  napadlo,  že  
skúsim, ko ko krokov urobím, 
než narazím do zábradlia. 
Ušiel som asi osem krokov, 
tak som si povedal, že to skú-
sim znova a potom ešte raz 
a bolo to stále lepšie a lepšie, 
takže som viac ako polovicu 
mosta prešiel poslepia ky. 
„Vidíš,  keby  si  išiel  s  otvore-
nými o ami, videl by si, že na 
m o s t e  l e ž í  v r e c k o  
s diamantmi, tie by boli tvo-
je.“... 

i máme zatvorené, nevní-
mame, o sa deje okolo nás, 
chceme by  stále lepší a lep-
ší, stále sa prekonáva  alebo 
sú aži  s  niekým  iným  a  tak  
nevidíme poklady, ktoré 
nám život ponúka. Ježiš nám 
dáva prís ub; prís ub, že prí-
de.  Na  moste  života  nám  

necháva to ko darov, chce 
nás uzdravi . A my nevidí-
me. o nás robí slepými? 

 

Schéma DEVIATNIKA: 

1. Znamenie kríža. 
2. Vzbu  si úmysel. 
3. Pre ítaj si myšlienku. 
4. Pomodli sa desiatok 

  ruženca / 3x Zdravas. 
5. Modlitba sv. Otca k Panne    

  Márii. A na jeho úmysel 

PRVÝ DE  - myšlienka 

Láska  je  v  tom,  že  nie  my  
sme milovali Boha, ale že on 
miloval nás a poslal svojho 
Syna  ako  zmiernu  obetu  za  
naše hriechy."        (1 Jn 4, 10)  

Pascual Chávez píše: Panna 
Mária ako Nepoškvrnená 
reprezentuje Božiu pedago-
giku, dynamiku lásky, ktorá 
má  nezmerate nú  silu  odo-
myka  srdcia mužov, žien aj 
mladých; ktorá "im umožní 
prežíva , že sú milova-
ní" (ako  by  povedal  don  
Bosco); ktorá im dáva ná-
vod, "ako ma  rád aj veci, 
ktoré sa im vo svojej pod-
state ve mi nepá ia 

(napríklad disciplína, štú-
dium, um tvovanie seba sa-
mého), a robi  ich s láskou". 
To znamená, že prežitá a 
ocenená skúsenos  lásky 
prebúdza v udskej osobe 
túžbu odpoveda  na u naj-
lepšie, ako vie - silou, ktorá 
pochádza zo srdca.   

Nepoškvrnená Panna Mária 
je pre dona Bosca "po u-
dštením" nekone nej Božej 
lásky, predovšetkým v pro-
spech chudobných, opuste-
ných a ohrozených mladých. 

Som si vedomý Božej lásky? 
A viem ju aj ja po udšti ? 

DRUHÝ DE  - myšlienka 

Ke  Mária a Jozef boli 
v Betleheme, nadišiel jej as 
pôrodu. I porodila svojho 
prvorodeného syna, zavinula 
ho do plienok a uložila do 
jasiel, lebo pre nich nebolo 
miesta v hostinci.     (Lk 2,6-7) 

Božia Matka prijíma Boha do 
svojho života a u í nás ako 
ho aj mi máme prija  do svoj-
ho života: a služobnica 
Pána,  nech sa mi stane pod-
a tvojho slova. 

Mária, ty si Božia Matka – 
*Mária, akujeme ti 

-ty si úplne súhlasila s Božou 
 vô ou* 
-ty si sa nechala uchváti    
 Božím slovom* 
-ty si ho uchovávala 
 vo svojom srdci* 
-ty si Ježiša h adala* 

Pondelok 28.11.  

Utorok 29.11.  
DEVIATNIK 

k NEPOŠKVRNENEJ 

Streda 30.11.  

-ty si vytrvala pod krížom* 
-Mária, ty za nás prosíš* 

-Mária, ochra uj naše rodiny  
*Zosta  s nami! 

-so svojim Synom žehnaj  
 našim de om* 
-chrá  mládež pred všetkými  
 zlými vplyvmi* 
-zachovaj manželov v láske*. 

Ako prijímam Boha do srdca? 
Ako milujem len slovami, 
alebo i skutkami? 

TRETÍ DE  - myšlienka 

Alžbetu naplnil  Duch Svätý a  
zvolala mocným hlasom: 
„Požehnaná si medzi ženami 
a požehnaný je plod života 
tvojho!“                   (Lk 1,41-42)  

Ježiš, ktorého prijímame do 
nášho srdca nás nap a: po-
korou, v nos ou, rados-

ou a chu ou do života. Prijí-
majme  Krista  v  Eucharistii  s  
chu ou! On  potom  vyleje  
svoje dary nielen na nás, ale 
na všetkých, ktorí sú okolo 
nás, tak ako to urobil, ke  
Mária navštívila Alžbetu, že 
Alžbetu naplnil svojím Du-
chom. 

MÁRIA DAJ MI TVOJE  
SRDCE    (Matka Tereza z Kalkaty ) 

Ó Mária, 
Ježišova matka, 
daj mi tvoje srdce, 
tak krásne, tak isté, 
tak nepoškvrnené, 
tak plné láskou a pokorou. 

Ó moja najsladšia matka, 
uschopni ma prija  Ježiša, 

Štvrtok 01.12.  

v chlebe života, 
a milova  ho tak ako si ho ty 
milovala. 

Daruj mi, ó Panna chudobná, 
slúži  Ježišovi živému, 
prítomnému vo všetkých 
chudobných 
a špeciálne v tých najchudob-
nejších z chudobných. Amen. 

Ako žijem život a jeho situá-
cie? 
Žijem ho ako požehnanie, 
ktoré požehnáva?  

ŠTVRTÝ DE  - myšlienka 

Všetko, o je na zemi aj o je 
na nebi, chcel privies  ku 
Kristovi, ktorý priniesol po-
koj a zmierenie svojou krvou 
na kríži.         (porov. Kol 1,20) 

V saleziánskej duchovnej 
tradícii bola Mária stále prí-
tomná dvoma titulmi: Nepo-
škvrnená a Pomocnica.  

V saleziánskych stanovách 
nachádzame: Nepoškvrne-
ná, vzor nášho úplného za-
svätenia sa Pánovi a našej 
túžby po svätosti; Pomocni-
ca, znak a inšpirátorka nášho 
pastora ného úsilia medzi 
Božím udom, predovšetkým 
medzi mladými. 

Teda úprimná úcta k Božej 
Matka nás privádza k Ježišo-
vi jej synovi, s dôverou a 
úctou jej zverujeme všetky 
naše radosti i starosti, a ona 
ich predkladá svojmu Syno-
vi. Kristus nás privádza k 
Bohu Otcovi aj cez Máriu. 

Piatok 02.12.  

AKO SNEH 
(Štefan Sandtner) 

Zvony zazvonili k ránu, 
zora do brázd rodí nach, 
na zem tmami rozoranú 
advent dvíha ažkú bránu, 
ve nos  zvoní v hodinách. 

Všetko je tu samá bieda, 
len tys’ biela, bielunká, 
život boles ou sa zjedá, 
mra nami sa prebi  nedá, 

ažko pozrie  do slnka. 

Ale ty si celá biela, 
celá nepoškvrnená, 
hviezdy blýskajú ti z ela, 
ako by si nám da  chcela 
z toho svojho brnenia. 

Svojím jasom teda zasnež 
ažkú túžbu zemitú, 

v mysli nové svetlo zažneš, 
zaznieš pies ou, pies ou zjas-
nieš, 
hviezda môjho zenitu.  

Ako túžim po svätosti? 
Ako po tejto ceste krá am? 
Zvolám pomoc našej nebes-
kej matky? 


