
Adventné listy 

Schéma DEVIATNIKA: 

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

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

  Márii. A na jeho úmysel 

ŠIESTY DE  - myšlienka 

„Hlas volajúceho na púšti: 
‚Pripravte cestu Pánovi, 
vyrovnajte mu chodníky!‘“ 
Mt 3,3 

V  jednom  meste  žil  hrn iar,  
ktorý mal svoju diel u. V nej 
trávil celý svoj de . Pracoval 
od svitu do mrku. Bolo to v 
zapadnutej uli ke, 
po ktorej nechodilo 
mnoho udí, ale 
predsa sa niekedy 
niekto zastavil. 
Vy rá bal  t otiž  
ozdobné vázy. Bol 
to však lovek 
smutný, v jeho diel-
ni bolo stále šero, a 

tak sa jeho vázy hodili iba na 
cintorín. Boli tiež také smut-
né ako on. No udia prichá-
dzali  a  kupovali  ich  -  tohto  
smutného muža mali radi. 
Jedného d a však prišla na 
nákupy Graziella. Bolo to 
veselé diev a, ktoré prišlo 
kúpi  vázu  pre  svoju  starú  
mamu. Tá už mnoho rokov 
odpo ívala na cintoríne. Hrn-

iar jej  predal vázu a ona mu 
za u platila. Práve vtedy sa 
ich  o i  na  chví ku  stretli.  
Graziella si v nich všimla smú-
tok  a  boles  a  nedalo  jej  to  
pokoja. Rozmýš ala, ako to-
muto lovekovi pomôc , ako 
mu  doda  radosti  zo  života.  
Najskôr to bude tým šerom, 
ktoré má v dielni. Poviem 
mu,  aby  si  kúpil  viac  lámp  a  
iste mu bude veselšie. Ako sa 
rozhodla,  tak  i  spravila  a  
hrn iar poslúchol. Avšak 
nepomohlo. Smútok z jeho 

í sa nestratil a vázy vyrábal 
alej iba pre cintorín. Gra-

ziella sa však už neuspokoji-
la. Pochopila, že tu treba iné 
svetlo. Poprosila hrn iara, i 
by mu mohla umy  oblô ik 
na jeho dielni a otvori  doko-
rán okenicu. On privolil a 

2. ADVENTNÁ NEDE A 

diev a sa pustilo do práce. O 
chví u prenikli dovnútra prvé 
slne né lú e a roztancovali  sa 
po dielni. V ich svetle hrn iar 
zbadal,  že  jeho  výrobky  sú  
skuto ne smutné a že by sa 
dali robi  ove a krajšie, že sú i 
iné farby ako šedivá a hnedá 
a že diev a, ktoré mu umylo 
oblok je krásne. A prvýkrát vo 
svojom živote vyrobil vázu, 
ktorá nebola ur ená na cinto-
rín.  Hrala  krásnymi  farbami  a  
prežiarila celú jeho diel u. 
Hrn iar ju z v nosti daroval 
Grazielle. 

Táto rozprávka nie je celkom 
vymyslená. Okolo nás je 
možno ve a smutných udí, 
ve a  takých,  ktorí  nie  sú  zlí,  
ale žijú sami pre seba, niko-
ho si nevšímajú, nikto ich 
nemá rád a oni nemajú radi  
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DEVIATNIK 
k NEPOŠKVRNENEJ 

Anjel prišiel k nej a povedal: 
„Zdravas‘, milosti plná, Pán 
s tebou.“                     (Lk 1,28) 

„Mamy držia svoje deti na 
rukách len krátko, ale vo svo-
jich srdciach navždy.“ 

o nás u í Ježišova matka? 
Srdce ženy je schopné ve kej 
lásky, pokia  je isté 
a správne otvorené pre pl-
nos  milostí. Boh h adal spô-
sob ako k nám prís . A našiel 
ho.  Cez ženu,   Máriu.  Cez jej  
otvorenos , jej po úvanie. 
Dôverovala, aj ke  jej nebolo 
všetko  jasné.  Jej  istota  –  

istý, pravdivý poh ad. Ni  si 
nedomýš a, berie veci také, 
aké  sú.  Uchováva  ich  a  pre-
mýš a o nich. Jej chudoba - je 
chudobná  od  všetkých  zby-
to ností. Od všetkého toho, 

o žene nedovo uje by  krás-
nou.  Poslušnos  – h adala 
to,  o  chce  Boh.  A  ke  to  
našla,  neváhala preto urobi  
všetko, o sa dá. o sa mô-
žeme nau  od Márie o srdci 
ženy? Žena nachádza a chrá-
ni svoju dušu tým, že vstupu-
je  do  správneho  vz ahu.  Že-
na má túžbu by  odovzdaná. 
Komu  sa  odovzdávame?  Že-
na túži prežíva  pravdu vie-
ry,  že  Boh  poskytuje  bezpe-

ie  a  istotu,  že  Boh  je  ten,  
kto loveka berie do náru ia 
a u Ktorého je možné zaži  
bezpe ie a vnútorný pokoj. 
Túži veri , že s Bohom môže 
zaži  istotu, pokoj a nehu.  
Žena vo viere objavuje svoju 
krásu. Nielenže Boh ju môže 
urobi  krásnou, ale že aj ona 
môže by  krásnou pre Boha. 
Žena túži po spolo enstve. 
Žena  potrebuje  domov.  Dú-
fa, že u Boha môže nájs  
domov.   Preto  aj  žena  -  Má-
ria sa mohla sta  domovom 
pre Boha. Mária prosím, po-
môž mi premeni  moje srdce 

na domov Božieho krá ov-
stva. Pomôž mi, aby som sa 
vždy vedel nájs  v náru í 
tvojho srdca. 

Ja som Pán,  tvoj  Boh,  ktorý 
a u í, o ti osoží, a vedie a 

po ceste, ktorou máš ís . 
Keby  si  si  bol  všímal  moje  
príkazy, tvoj pokoj by bol 
ako rieka a tvoja spravodli-
vos  ako morské vlny. 
                                     (Iz 48,18) 

Necho  vždy len po vychode-
ných cestách, lebo vedú len 
tam, kde už boli iní. - A.G.Bell 

Pamätáš,  ako  si  bol  nahne-
vaný, ke  Ti niekto spravili 
krivdu a ty si sa musel ospra-
vedlni ? Ale Boh a chce 
oslobodi  od pocitov viny, 
strachu, bezmocnosti. Od 
tancov ktoré ti nanucujú 
tvoje nálady. Chce a u , 
chce ti  da  silu  na to,  aby si  
sa nevzdával vtedy, ke  
„Láska nie je milovaná“, ale 
ako Matka Tereza hovorila: 
„Boh nás volá k vernosti, nie 
k úspechu.“ Istým znakom, 
že ur itá úloha je Božím die-
lom, je to, ak máme milos  
bojova  bez zatrpknutosti 
proti ažkostiam a frustrá-
ciám.  Dnes  budem  pozorný  
na nie o, o ma chce nau  
Boh.  

„Áno Eliáš príde a všetko 
obnoví. Ba hovorím vám, že 
Eliáš už prišiel, no nespoz-
nali  ho  a  urobili  s  ním,  o  
chceli. Takisto bude od nich 
trpie  aj Syn loveka.“ Vte-
dy u eníci pochopili, že im 
hovoril o Jánovi Krstite ovi. 
                                (Mt 17,11-13) 

Pochádzam z chudobného 
východného Pruska. Dozve-
del  som  sa,  že  v  Porúri  sa  
peniaze vá ajú po uliciach. 
Vybral  som  sa  tam.  No  skla-

Štvrtok 08.12.  
NEPOŠKVRNENÁ 

Piatok 09.12.  

Sobota 10.12.  

mal  som  sa.  V  Porúri  na  uli-
ciach ležala len špina, a tak 
som trel  núdzu. Peniaze som 
chytro  utratil  a  prácu  som  
nedostal. Nakoniec som za al 
býva  medzi žobrákmi. Jed-
ného ve era som prechádzal 
ulicami hladný a zúfalý. Ak 
teraz nenájdem pomoc, ostá-
va mi jedna možnos  - krádež. 
Naraz som za ul svoje meno: - 
Henrich! - Už-už som sa chcel 
oto , no povedal som si: 
Ktože  by  ma  poznal  v  tomto  
meste? A šiel som alej. Zno-
va niekto zvolal - Henrich! - 
Nevšímal som si to a pokra o-
val som v ceste. No i tretí raz 
som za ul svoje meno. Oto il 
som sa. Niekto mi mával. Spo-
znal som ho. Chodili  sme spo-
lu do školy. Ke  sme sedeli 
ved a seba na voze, priate  mi 
vy ítal: Volal som na teba tak 
hlasno, pre o si sa neoto il? 
Ešte  pár  sekúnd  a  potom  by  
sme sa boli sotva stretli! Vrav, 
ako sa ti darí? Všetko som mu 
porozprával; aj to, na o ma 
nahovárajú ostatní. Kamaráta 
moje rozprávanie dojalo a 
pritúlil ma do svojho domu. 
Dal  mi  jes  a  ošatil  ma.  A  te-
raz dávajte pozor! Pochopili 
ste,  že  budúcnos  môjho  ži-
vota visela v týchto sekun-
dách na vlásku? Prvé i druhé 
volanie som po ul,  ale...  Keby 
som nezareagoval ani na to 
tretie, ktovie, ako by som bol 
dopadol vo svojom živote! 
Všetko  závisí  na  tom,  i  vola-
nie po ujeme a ideme za 
ním... 

Ján bol „Hlas volajúceho na 
púšti“. Ve a hlasov sa ozýva 
v našom živote. Niektoré nás 
chcú zvies , iné zachráni . 
Niektoré nás ponižujú, iné 
zas usmer ujú na cestu lás-
ky. Aké hlasy som pripravený 
po úva ? Adventné obdobie 
je výzvou, na o som ochot-
ný nastavi  uši môjho srdca. 
Som pripravený po  hlas 
volajúci na púšti dnešného 

a?  



nikoho. Možno poznáš nie-
koho,  kto by ich vedel  pote-
ši . o si myslíš, kto by to 
mohol by ? Je Niekto, kto by 
to  iste  vedel  –  ale  oni  Ho  
(Ježiša) nepoznajú. Ešte im o 

om  nikto  nerozprával.  Pri  
adaní odpovede na otázku 

„Ako mám pripravi  cestu 
Pánovi?“, potrebujeme umy  
nie o v nás, aby sme dobre 
videli. Nie sú aj v mojom ži-
vote veci, ktoré vidím šedo?  

Môžem  aj  ja  pomôc  nieko-
mu vidie  veci farebne?  

SIEDMY DE  - myšlienka 

Boh nás pod a dobrotivého 
rozhodnutia svojej vôle 
predur il, aby sme sa skrze 
Ježiša Krista stali jeho adop-
tovanými synmi na chválu a 
slávu jeho milosti, ktorou 
nás obdaroval v milovanom 
Synovi.                        (Ef 1,5-6)  

Rozbiehal sa december. Kto v 
tých d och prišiel do orató-
ria, zacítil osobitnú atmosfé-
ru, akoby sa pod pokrievkou 
dialo nie o zvláštne. Chlapci 
cez prestávky doslova oblie-
hali oltárik Panny Márie a zo 

a na de  pribúdalo tých, 
ktorí prijímali Eucharistiu a 
usilovali sa o horlivos  v du-
chovnom živote. A ako to 
znelo, ke  sa spievali marián-
ske piesne! Paráda! 

Takáto silná atmosféra spre-
vádzala deviatnik k sviatku 
Nepoškvrneného po atia Pan-
ny Márie. Písal sa rok 1854. 

Pius IX. sa obrátil na všetkých 
biskupov  sveta  s  otázkou,  i  
považujú za vhodné, aby sa 
nepoškvrnené po atie Panny 
Márie vyhlásilo za lánok 
viery. Ke  dostal kladnú od-
pove , oznámil, že dogma 
bude slávnostne vyhlásená 8. 
decembra, na sviatok Nepo-
škvrneného po atia. 

Celý  svet  o akával  túto  ra-
dostnú udalos . Takmer v 
každom lovekovi sa prebú-
dzala láska k Panne Márii – 
jednoducho, vrcholila prípra-
va na ve ké oslavy. 

Don Bosco ve mi miloval Pan-
nu  Máriu  a  svojim  chlapcom  
o nej rozprával každý ve er. 
Niet divu, že aj deviatnik k jej 
sviatku  sa  v  oratóriu  za al  s  
ve kou horlivos ou. 

Už 28. novembra, ešte pred 
deviatnikom, zaklopal na 
jeho dvere Dominik Savio. 

– Dominik, o plánuješ cez 
tento deviatnik? – opýtal sa 
don Bosco. 
– Najprv by som sa chcel vy-
spoveda , aby som si dobre 
pripravil dušu. Potom chcem 
presne plni  „kvietky“, ktoré 
nám cez deviatnik budete 
každý de  dáva . No a… 
chcem sa správa  tak, aby 
som každý de  mohol ís  na 
prijímanie. 
– To je všetko? 
– Nie, ešte nie o – chcem 
vyhlási  smrte nému hriechu 
ne útostný boj! 

Don Bosco sa zah adel do 
Dominikových o í. V slovách 

tohto chlapca bol obsiahnutý 
celý jeho k azský život. 

Celý náš život je neustálym 
návratom do rúk Otca. Toho 
Otca, ktorý nám dáva mamu, 
aby nás u ila tomu najkraj-
šiemu  a  to  s  takou  ahkos-

ou akej sú len mamy schop-
né. 

Zverujem sa Bohu cez ruky 
Panny Márie? 
Prosím si o milos  zanecha  

ažký hriech? 

ÔSMY DE  - myšlienka 

Pri Ježišovom kríži stála je-
ho matka a sestra jeho mat-
ky.                                (Jn 19,25) 

Ako kres ania objavujeme 
štyri typické línie, ktoré by 
mali charakterizova  našu 
úctu k Panne Márii a o ktoré 
by sme sa vo svojom povola-
ní mali aj sami usilova : 

1. jej život viery, ktorý sa 
prejavuje ako schopnos  
otvori  sa pre Božiu vô u a 
jej prijatie - toto dosved ujú 
evanjeliá, osobitne v udalosti 
zvestovania; 

2. jej  starostlivos  o  núdz-
nych, ktorí na základe svojej 
chudoby alebo opustenosti 
najviac potrebujú zaži , že 
ich Boh miluje - Panna Mária 
tak robí pri návšteve svojej 
príbuznej Alžbety alebo v 
Káne, ke  prejavuje svoju 
vnímavos  na potreby iných; 

3. jej vernos  v hodine skúš-
ky - Panna Mária ju osobitne 

Utorok 06.12.  

prejavila pod krížom; je to 
zárove  prejavom toho, že 
naša spása spo íva v prijatí 
kríža  a  v  spoluú asti  na  utr-
pení; 

4. jej rados  z ve kých vecí, 
ktoré vykonal Boh -  a  ktoré  
ospievala v speve Magnifikat 
v presved ení, že Boh je ver-
ný svojim pris úbeniam a že 
aj  dnes  chce  vykona  ve ké  
veci v nás a cez nás aj v mla-
dých.“ 

Naša mama žije život hlbokej 
viery, jednoduchej starostli-
vosti, stojí pod krížom a prijí-
ma obetu svojho syna a teší 
sa z ve kých Božích diel.  

Je môj život - životom viery? 
Viem v pokore prija  dar 
kríža, alebo sa len na  pono-
sujem (je to pre m a dar)? 

DEVIATY DE  - myšlienka 

Potom  sa  na  nebi  ukázalo  
ve ké znamenie: Žena odetá 
slnkom, pod jej  nohami me-
siac  a  na  jej  hlave  veniec  z  
dvanástich hviezd. … I poro-
dila  syna,  chlapca,  ktorý  má  
železným žezlom panova  
nad všetkými národmi. 
                                     (Zj 12,1.5).  

Necha  sa prekvapi  Bo-
hom. Kto je mužom i ženou 
nádeje, – tej ve kej nádeje, 
ktorú nám dáva viera –, vie, 
že aj uprostred ažkostí Boh 
koná a nás prekvapuje.  

Boh vždy udivuje, ako nové 
víno v evanjeliu. Boh uchová-

Streda 07.12.  

va pre nás vždy len to naj-
lepšie. Ale žiada, aby sme sa 
jeho láskou nechali prekva-
pi , aby sme akceptovali 
jeho prekvapenia.  

A Mária sa prekvapi  dala, 
no nedala sa zasko . Na 
ve kodušnú Božie lásku od-
povedala ve kodušnos ou. 
A práve táto ve kodušnos  
je prejavom pravej viery. 

Kde niet ve kodušnosti, tam 
niet ani požehnania. 

Vidím Božie prekvapenia, 
ako si ma chráni? 
A viem by  ve kodušný (a 
to nielen vtedy ke  s toho 
nie o mám, alebo ma niekto 
vidí)? 

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.  

 

Pondelok 5.12.  


