Napokon k nim poslal svojho
syna, lebo si povedal: ‚K môjmu synovi budú mať úctu.‘
Ale keď vinohradníci zazreli
syna, povedali si: ‚To je dedič.
Poďte, zabime ho a jeho dedičstvo
bude
naše!‘
Mt 21,37-38
Jeden malý chlapec si púšťa
šarkana. Šarkan sa vznáša
vysoko v povetrí, keď ho zrazu
obklopí mrak a
šarkan zmizne z
dohľadu.
Ide
okolo
starší
pán a pýta sa
chlapčeka, čo
robí so šnúrou
v
ruke.
„Púšťam si šarkana“, odvetí
chlapček. Muž sa pozrie hore a
na jasnej oblohe vidí len jediný
oblak. „Ja žiadneho šarkana
nevidím. Ako si môžeš byť taký
istý, že je tam.“ Chlapček mu
odpovedal: „Ja ho tiež nevidím, ale viem, že je tam, lebo z
času na čas cítim myknutie
povrázkom!“
Aj my cítime, že na ceste životom nás vedie Božia ruka.
Vieme, že Pán kráča s nami...
Z času na čas cítime, že ktosi
mykol povrázkom. Ako často
sa nám stáva, že tomu neveríme, sme hluchí, slepí. Zabíjame Božiu blízkosť. Ak vyhlásme Boha za mŕtveho, potom
sa začneme považovať sami
za boha. Rozhodujeme kto je
vhodný pre nás a kto nie.
Konečne nie sme vlastníctvom niekoho iného, ale sme
výhradnými vlastníkmi seba a
majiteľmi sveta. Konečne si
môžeme robiť, čo sa nám

zapáči. Zbavíme sa Boha; niet
nad nami žiadneho meradla,
sme meradlom sami sebe.
"Vinica" (život) patrí nám.
Skutočne? Výsledok, osamelý
znudení život. Čo urobíme?
Vinica mala úrodu, ale nájomcovia nechceli dať nájom...
My dávame? Ako sa my správame k vinici ktorú sme dostali. Sme ochotní dávať nájom (dobro). Alebo sa schovávame za tých ktorí odmietajú
Boha. Podľa čoho sa riadim,
podľa pocitov, podľa svojich
názorov? Ako často som zabíjal v sebe Božie upozornenia
(že, Ktosi mykol povrazom
v našom živote)?

Márnotratný syn sa rozhodol,
odchádza vystrojený dedičstvom. Je spokojným môže
žiť. Ale ako to dopadne? Richard Bach hovorí: "Život po
vás nechce, aby ste boli dôslední, krutí, netrpezliví, užitoční, nahnevaní, zbrklí, nepredpojatí, neurotickí, pozorní, neodvrávajúci, tolerantní,
márnotratní, bohatí, nedocenení, jemní, chorí, ohľaduplní,
zábavní, hlúpi, zdraví, chamtiví, krásni, leniví, zodpovední,
pochabí, štedrí, poddajní, dôverní, pôžitkárski, usilovní,
manipulatívni, schopní prenikavého pohľadu do podstaty
veci, vrtošiví, múdri, sebeckí,
láskaví, ale-bo obetovaní. ŽiSOBOTA 16.03.
vot od vás chce, aby ste vnímali dôsledky všetkého, pre
„Mladší z nich povedal otco- čo sa rozhodnete. Každý človi: „Otec, daj mi časť majetvek a všetky udalosti existujú
ku, ktorá mi patrí." Lk15,12
vo vašom živote preto, lebo
ste si ich pritiahli. Čo s tým uro
-bíte, čím sa stanete závisí iba
Istý muž chodil rád do spo- od vás."
ločnosti. Napred sa vždy vyumýval, vyobliekal a učesal. Sme pripravení pravdivo sa
Potom stál dlho pred zrkad- pozrieť na dôsledky našich
lom a upravoval si zovňajšok. rozhodnutí? Ako dopadlo to,
Nakoniec si vždy zavolal man- prečo si sa dnes rozhodol?
želku a spýtal sa jej, či je s ním
spokojná. Až potom vyšiel z
domu. Domov sa však vracal
opitý, strapatý, neraz i špinavý, neskoro v noci. Vtedy sa
márne snažil, aby manželku
nezobudil. Keďže to s ním bolo
stále horšie, raz mu manželka
pri odchode z domu povedala:
"Teraz sa pozeráš do zrkadla,
ako vyzeráš, keď si sa dve hodiny umýval a obliekal. Teraz
sa ma pýtaš, či som s tebou
spokojná. Ale pozri sa do zrkadla, aj keď sa budeš dnes v
noci vracať domov. Vtedy ma
zavolaj a spýtaj sa ma, či som s
tebou spokojná."
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PIATOK 17.03.

Pôstne listy

ste mať nejaké svalové kŕče
alebo paralýzu a museli by ste
ísť určite do nemocnice" - zašpekuloval iný študent a všetci
v miestnosti sa zasmiali.
"Veľmi dobre. Ale počas celého tohto - zmenila by sa hmotnosť pohára?" -spýtal sa profesor.
"Nie",
odpovedali.
"Potom čo by spôsobilo bolesť
ramena a svalové kŕče?" Študenti boli v rozpakoch."Čo by
som teraz mal urobiť, aby som
sa zbavil bolesti?" spýtal sa zas
POLOŽTE POHÁR!"
majster. "Položiť pohár!" povedal jeden zo študentov.
Majster zodvihol pohár naplne"Presne!" zareagoval majster.
ný vodou tak, aby ho všetci
študenti videli a spýtal sa ich: Ježiš vzal so sebou Petra, Ja"Čo myslíte, koľko váži tento kuba a jeho brata Jána a vypohár s vodou?" "50 gra- viedol ich na vysoký vrch do
mov!" ... "100 gramov!"... "125 samoty. Tam sa pred nimi
gramov!" odpovedali študen- premenil: tvár mu zažiarila
ti." Ani ja to skutočne neviem, sťa slnko a odev mu zbelel
kým ho neodvážim", povedal ako svetlo. Mt 17,1-2
majster, "ale moja otázka znie:
Čo sa stane, keď ho budem Veľké starosti nemusia byť
držať takto zodvihnutý pár naším najväčším problémom.
minút?" "Nič" - odpovedali štu- Tým môžu byť zanedbané
denti. "V poriadku..a čo by sa malé problémy. S malými stastalo, keby som ho držal takto rosťami v našom živote je to
zodvihnutý hodinu?"-spýtal sa podobné ako s držaním pohá
majster. "Rameno by vás začalo -ra. Držte ich pár minút v hlabolieť" - povedal jeden zo štu- ve a zdajú sa OK. Myslite na
dentov. "Máte pravdu, a teraz ne dlhý čas a začínajú bolieť.
čo by sa stalo, keby som ho Držte ich ešte dlhšie a začnú
držal takto celý deň?" "Vaše vás ničiť. Je dôležité myslieť
rameno by zmeravelo, mohli by na výzvy alebo problémy vo
NEDEĽA 12.03.

2017

vašom živote. Ale ešte dôležitejšie je "položiť ich", vystúpiť na vrch premenenia a odovzdať ich. Ježiš nás pozýva do
samoty, chce, aby sme sa zbavili „pohárov", pozýva nás
zažiť jeho blízkosť. Aby sme
sa stali slobodnými. Aby sme
sa v jeho blízkosti pozreli na
svoj život. Čo všetko nás ťaží?
Príbeh premenenia je uprostred knihy. Premenený Ježiš
chce vstúpiť doprostred nášho života, aby nám osvetlil
život. My sme obklopení pesimizmom, myšlienkami ako
„všetko je nanič". Ježiš nás
vyzýva, provokuje, aby sme
neostávali pri strnulých predstavách o kresťanstve. Ako
troch učeníkov, tak aj nás Ježiš chce viesť na horu, aby
sme tam spolu s ním prebývali
v modlitbe. Peter je ten, ktorý
miluje, Ján je ten, ktorý je milovaný a Jakub zasa vyniká
horlivosťou (bol prvým z
apoštolov, ktorý položil život
za Pána). Tak aj my musíme
vystupovať hore s láskou k
Bohu, s vedomím, že sme ním
milovaní a s horlivosťou pripravenou dať Bohu a pre Boha celý svoj život.
Pekné prežitie druhého pôstneho týždňa vám želajú
SALEZIÁNI

blížnym. Ale člo-vek si potrebuje predovšetkým vyjasniť
„Buďte milosrdní, ako je mi- postoj k sebe. V živote sa rozlosrdný váš Otec! Nesúďte a hodujeme pre rôzne veci. Nie
nebudete súdení. Neodsuvždy však správne. Ak sa rozdzujte a nebudete odsúdení! hodneme pre životný štýl
Odpúšťajte a odpustí sa
„líšky" nečudujme sa, že sa
vám... Lebo akou mierou bu- budeme na seba hnevať, hrať
dete merať vy, takou sa nasa na obeť, chudáčika. Skúsmeria aj vám." Lk 6,36-38
me byť milosrdní, veľkorysí
voči sebe tak, že sa nebudeArabský mystik Sa'di napísal me báť zaujať správny postoj
bájku. „Istý človek, keď sa prek životu k výzvam dnešného
chádzal po lese, uvidel líšku, dňa.
ktorá nemala nohy. A čudoval
sa, ako ešte môže žiť. Ale zba- Je niečo, v čom sa hrám na
dal pribiehajúceho tigra, ktorý
„líšku"? Je niečo v čom
mal v zuboch kus mäsa. Tiger
sa hnevám
sa už sám nasýtil a zvyšok kona seba?
risti nechal líške. Nasledujúci
deň znovu ten istý tiger doniesol líške kus mäsa a ona takto
prežila. Človek, ktorý to videl,
UTOROK 14.03.
povedal: „Aký je zaujímavý
Boh, keď prostredníctvom
tigra nasýti líšku." Čudoval sa Kto sa povyšuje, bude poníBožej dobrote a povedal si: žený, a kto sa ponižuje, bude
Mt 23,12
„Veď aj ja dôverujem Pánovi. povýšený.
Aj ja sa uložím do nejakého Na palube lietadla boli piati
kúta ako líška a Boh mi dá, čo cestujúci, ale iba štyri padáky.
je potrebné." Takto sa správal Ozvala sa správa o poruche
človek počas mnohých dní. Ale motora a hrozil pád lietadla.
neudialo sa nič. Keď už bol, Prvý sa ozval Ronaldo: „Som
chudáčisko, takmer na prahu najlepší futbalista, svet futbalu
smrti, vtedy začul vnútorný ma potrebuje, nemôžem zahyhlas, ktorý mu povedal: „Ty, núť!" Zobral prvý padák a skoktorý si na chybnej ceste, ot- čil. „Som doktorka, robím výzvor svoje oči pravde! Choď namnú prácu." Berie padák
podľa vzoru tigra a prestaň ako druhá a skáče. Tretí sa
konečne nasledovať úbohú, ozve predseda istej vlády:
zmrzačenú líšku!"
„Som najšikovnejší, najbystrejší
Zmysel tejto bájky je jedno- a najmúdrejší. Som dôležitý,
duchý a jasný. Choď podľa mám veľa povinností voči štávzoru tých, ktorí by ťa pri- tu." Berie balík a skáče.
viedli k postoju lásky a nie Štvrtý - staručký kňaz. - hovorí
podľa vzoru tých, ktorí ťa malému chlapcovi: „Vieš, som
robia viac sebeckým! Byť mi- už starý, veľa som toho prežil.
losrdný, neodsudzovať, od- Keďže som kňaz, patrí sa, aby
púšťať, to sú výzvy dnešného som sa obetoval a dal predevanjelia. Vyzývajú nás k pre- nosť tebe, veď máš život pred
hodnoteniu našich postojov k sebou. Zober si padák." A chlapec hovorí: „Neboj sa, dedo!
PONDELOK 13.03.

Padáky máme pre obidvoch!
Ten najšikovnejší predseda
zobral môj ruksak!"
Človek dvíha ruky, aby čo najviac mal, vlastnil, až tak, že
všetko stráca. Ježiš sa ponížil,
daroval všetko, vydal sa všetkým a všetko pre nás získal.
Snažíme sa zachrániť za každú cenu. Ani si neuvedomujeme, kam sa rútime. Skutočná záchrana predpokladá
pokoru. Priznať si, že niečo
potrebujeme, že potrebujeme Boha. Odhaliť múdrosť a
pravdu o tom, ako to s nami
vyzerá. Inak budeme riskovať, zoberieme si namiesto „
padáka " , „ ruksak" v domnení, že je to tá najsprávnejšie
vec. Čo pre mňa znamená
pokora? Viem si priznať chybu, aj keď je to nepríjemné?
„Niektoré
„brzdy " si myslia, že sú záchranné."
STREDA 15.03.
„Povedz, aby títo moji dvaja
synovia sedeli v tvojom kráľovstve jeden po tvojej pravici a druhý po ľavici." Mt 20,21
„Poďte, zosnujme plány proti
Jeremiášovi! Veď kňaz nebude bez zákona, ani mudrc bez
rady a prorok bez reči. Poďte,
porazíme ho jazykom a nepočúvajme jeho reči." Jr 18,18
Hovorí sa o jednom pánovi, že
vošiel do krčmy so psom a vraví: „Vážení, tento pes dokáže
rozprávať. Stavím sa s vami o
päťdesiat eur, že odpovie na
každú vašu otázku!" Keďže
prítomní videli pred sebou obyčajného psa vrtiaceho chvos-

tom, dlho nerozmýšľali a každý
stávku uzavrel v presvedčení,
že pes nevie nič povedať. Keď
prišiel rad na psa, majiteľ ho
povzbudzoval:
„Rozprávaj,
povedz niečo.“ Ale pes nič. Keď
vyšli z krčmy, majiteľ zúfalo
hovorí: „Ty zradca, vieš, koľko
ma to stálo? Koľko peňazí som
dnes prehral?" Pes iba spokojne vrtel chvostom a nakoniec
povedal: „Neboj sa. Vidím, že
obchodu vôbec nerozumieš.
Vieš, koľko tu zarobíme zajtra?"
Sme vypočítaví. Ak chceme
niečo dosiahnuť - výhody,
majetok, moc, dokážeme nájsť šikovné spôsoby. Dávame
sa do rúk rôznym záchrancom. Dokážeme byť tak tvoriví aj v tom dobrom, ak ide o
čestnosť nášho srdca? Ježiš
chce poznať naše túžby, aj
keď sú pomýlené, aby sme
ich mohli konfrontovať s jeho
túžbami. My často nepoznáme všetky úmysly, ktoré sa
ukrývajú za našimi skutkami.
Prídeme na to až vtedy, keď
sa ich pokúšame vyjadriť. Ježiš je láskavý, vypočuje si nás,
chce poznať naše úmysly, aby
sme nakoniec chceli to, čo
nám chce dať On.

ŠTVRTOK 16.03.
Požehnaný človek, čo dúfa v
Pána. Pán bude jeho opo-rou.
Bude ako strom zasadený pri
vode, ktorý k potoku vystiera korene; nebude sa báť,
keď príde horúčosť, jeho
lístie zostane zelené; ani v
suchom roku nebude mať
starosti a neprestane rodiť
ovocie. Jer 17,7-8

ných zásad. Jednou z nich je
prejav VĎAČNOSTI. Keď som
mal 8 rokov, tak som si povedal: "ty sa naozaj neoženíš,
nezoženieš si prácu, tvoj život
nebude mať žiadny zmysel."
Po čase ma napadlo. Čo to
budem za manžela, keď nebudem môcť moju manželku
chytiť za ruku?

A došlo mi, že aj keď nebudem môcť moju manželku
chytiť za ruku, ale keď bude
treba, dokážem ju chytiť za
srdce. Nepotrebujem ruky,
aby som ju podržal."

Nastala vo vašom živote situácia, kedy ste si povedali:
"nemôžem toto, nemôžem
tamto"? Keď sa začnete sústrediť na to, po čom túžite,
po čase sa prichytíte pri tom,
že zabúdate byť vďační za to,
Nie som aj ja v niečom vypočo už máte. Tak ako hovorí
čítavý, domýšľavý?
Nick Vujicic (Austrálčan, ktorý nemá ruky a nohy): " Nebolo by užitočné si hovoriť,
keby som mal nohy, keby
som mal tie ruky. To by viedlo k ničomu. Nehovorte si, že
nie ste dosť dobrí. Nehovorte
si, že nestojíte za nič. Aj keď
vám nie je rovno do smiechu
keď sa vám prihodí niečo, čo
nečakáte, alebo nechápete. A
možno ani netušíte, či to Viem byť vďačný? V čom
zvládnete. Tu je podľa mňa chcem dnes prežívať vďačnajdôležitejších pár základ- nosť?

