
vzal si lôžko  a velebiac Boha 
odišiel domov. Všetkých sa 

zmocnil úžas a velebili Boha, 
a plní bázne hovorili: „Dnes 

sme videli obdivuhodné 
veci.“  Lk 5,17-26 

„Nikto nie je vinný!“ spieva 
sa v jednej piesni. Jedna 
z ciest ako sa dnes chcú u-
dia vyslobodi   z pocitov viny 
spo íva v tom, že o sebe 
vyhlasujú, že oni za ni  ne-
môžu. Opradú sa množ-
stvom výhovoriek, osprave-
dlnení a nakoniec sa snažia 
zo seba strias  akúko vek 
zodpovednos . No ak nie 
sme za ni  zodpovední 
a teda ani vinní, potom nie 
sme skuto ne slobodní.  

Ak si ale vinu priznám, naj-
vä ším pokušením je sta  sa 
sám sebe žalobcom, sudcom 
a katom. Sám seba obvi u-
jem z hriechu, sám seba od-
sudzujem a nakoniec sám 
seba trestám.  

No duchovní otcovia vždy 
hovorili, že aj v „búrke“ hrie-
chu máme zosta  pokojní 
a vloži  sa do rúk Božích. 
Lebo On je žalobca, ktorý si 
na náš hriech už nespomenie 
a jeho súd je plný milosrden-
stva. V om môžeme nájs  
lásku,  ktorá nás dvíha 
a uzdravuje z „ochrnutia“ 
vinou. 

12.12. - UTOROK 
V tých d och sa Mária vyda-

la na cestu a ponáh ala sa 
do istého judejského mesta 
v hornatom kraji. Vošla do 

Zachariášovho domu 
a pozdravila Alžbetu. Len o 

Alžbeta za ula Máriin po-
zdrav, die a v jej lone sa 

zachvelo a Alžbetu naplnil 
Duch Svätý. Vtedy zvolala 

ve kým hlasom: 
„Požehnaná si medzi žena-

mi a požehnaný je plod tvoj-
ho života. ím som si zaslú-
žila, že matka môjho Pána 

prichádza ku mne? Lebo len 
o zaznel tvoj pozdrav 

v mojich ušiach, rados ou 
sa zachvelo die a v mojom 
lone. A blahoslavená je tá, 

ktorá uverila, že sa splní, o 
jej povedal Pán.“Mária ho-
vorila: „Velebí moja duša 

Pána a môj duch jasá 
v Bohu, mojom Spasite o-

vi.“  Lk 1,39-47 

ím som si zaslúžila, že 
matka môjho Pána...“ Mla-
du ké diev a, ktoré ide na-
vštívi  svoju ove a staršiu 
príbuznú, sa pre u stáva 
ve kým darom. Takým ve -
kým, že ona sama chváli 
Boha. Vidí v Márií Božie pô-
sobenie. To, o s ou On 
urobil. Mladú ženu, ktorú 
vedie Boh. 

Kým aj ona sama nepo ala 
die a, cítila sa Bohom odvrh-
nutá, lebo bola neplodná. 
No napriek tomuto svojmu 
celoživotnému utrpeniu 
nezostala zatrpknutá na 

Boha. Na-
opak. 
Ostala 
vníma-
vá na jeho 
pôsobenie.  

A preto kaž-
dý, kto na-
priek až-
kostiam života zostane otvo-
rený vo i Bohu a citlivý na 
jeho konanie, môže nako-
niec plesa : „ ím som si za-
slúžil to..., i ono...?“ 

13.12. - STREDA 
Ježiš povedal: „Po te ku 

mne všetci, ktorí sa namáha-
te a ste pre ažení, a ja vás 
posilním. Vezmite na seba 
moje jarmo a u te sa odo 

a, lebo som tichý 
a pokorný srdcom; a nájdete 

odpo inok pre svoju dušu. 
Moje jarmo je príjemné 
a moje bremeno ahké.“ 

Mt 11,28-30 

Hne , ke  sa ráno zobudím, 
utekám, aby som všetko 
stihol. Ve a na m a naložili 
v práci alebo v škole, povin-
nosti v rodine, moji príbuzní 
a priatelia, moje záujmy... Je 
toho tak ve a, že už ma bolí 
chrbát, kríže a plecia. Asi 
som si toho na seba naložil 
ve a. Taký riadne ve ký ka-
me , ktorý ma aží, pod kto-
rým chodím zhrbený a niet 
miesta ani chvíle, kedy by 
som si ho zložil z pliec 
a odpo inul si. 

Dnes si môžeš tento kame  
zloži  z pliec a vymeni  za 

Ježišove bremeno. Sta í sa 
ho spýta , o on odo m a 
dnes chce. S ním totiž každá 
povinnos  je ahšia a každá 
staros  príjemnejšia. Lebo už 
nie je len na mojich pleciach, 
ale aj na Božích. 

14.12. - ŠTVRTOK 
Ježiš povedal zástupom: 

„Veru, hovorím vám: Medzi 
tými, o sa narodili zo ženy, 
nepovstal nik vä ší ako Ján 

Krstite . Ale ten, kto je 
v nebeskom krá ovstve 

menší, je vä ší ako on.Od 
dní Jána Krstite a podnes 
trpí nebeské krá ovstvo 
násilie a násilníci sa ho 

zmoc ujú. Lebo 
všetci Proroci 

i Zákon prorokova-
li až po Jána: A on 
sám – ak to chcete 

prija  – je Eliáš, 
ktorý má prís . Kto 
má uši, nech po ú-

va!“  
Mt 11,11-15 

V Starom zákone 
sme prešli dlhú 
cestu v o akávaní Mesiáša. 
Poslednou postavou na hra-
ne Starého a Nového zákona 
je Ján Krstite . On sám sa 
nevie stotožni  ani 
s prorokom, ani s Mesiášom. 
Sám nevie kým je. Úplne 
nechápe ani svoje poslanie. 
Vie len toto: som hlasom, 
ktorý kri í v púšti „pripravte 
cestu Pánovi“.  

Aj my sa stávame „hlasom“. 
Nie vždy presne vieme, o 
chcem poveda . Nie vždy 

odhadneme situáciu. 
A predsa aj náš hlas môže 
niekoho povzbudi , poteši , 
rozveseli . Náš hlas hovorí 
o tom, akí sme a ako miluje-
me. 

15.12. - PIATOK 
Ježiš povedal zástupom: 
„Komuže prirovnám toto 
pokolenie? Podobá sa de-
om, o vysedávajú na ná-

mestí a pokrikujú na svojich 
druhov: ‚Pískali sme vám, 

a netancovali ste; nariekali 
sme, a neplakali ste. ‘Prišiel 

Ján, nejedol a nepil, 
a hovoria: ‚Je posadnutý 
zlým duchom.‘ Prišiel Syn 

loveka, je a pije, 
a hovoria: ‚H a, 

pažravec a pijan, 
priate  mýtnikov 
a hriešnikov!‘ No 
múdros  ospra-

vedl ujú jej skut-
ky.“  

Mt 11,16-19  

Ak by sedenie na 
káve, rozobera-
nie udí a 

ich posudzovanie bolo špor-
tovou disciplínou, ur ite by 
sme na Slovensku mali šan-
cu na prvé miesta na maj-
strovstvách sveta. Vieme 
posúdi  všetko a všetkých. 
A vieme dokonale ošomra  
celý svet.Srdce loveka roz-
práva dvoma jazykmi. Jazy-
kom smútku a jazykom ra-
dosti.  

Dobré srdce: je smutné nad 
zlom a raduje sa z dobra.  

Zlé srdce: ni  mu nie je dob-
ré.  

Ak máš pocit, že ti už nie je 
na tomto svete ni  dobré, 
problém nie je vo svete, ale 
v tvojom srdci. Skús sa dnes 
zamera  na  a prípadne sko-

 na spove . Uvidíš, že 
bude o dos  veselšie. 

16.12. - SOBOTA 
Ke  zostupovali z vrchu, 

eníci sa pýtali Ježiša: 
„Pre o zákonníci hovoria, že 
najprv musí prís  Eliáš?“On 
odpovedal: „Áno Eliáš príde 
a všetko obnoví. Ba hovorím 

vám, že Eliáš už prišiel, no 
nespoznali ho a urobili 

s ním, o chceli. Takisto bu-
de od nich trpie  aj Syn lo-
veka.“ Vtedy u eníci pocho-
pili, že im hovoril o Jánovi 

Krstite ovi. Mt 17,10-13 

Ján Krstite  svojím utrpením 
a smr ou je predobrazom 
Pána Ježiša. Tak ako trpel 
on, bude trpie  aj Ježiš. A to 
kvôli farizejom, zákonníkom 
a politickým autoritám. Ich 
predstavy sa radikálne roz-
chádzali. Skôr i neskôr mu-
seli obidvaja narazi  na tieto 
predstavy autorít. 

Aj dnes skôr i neskôr sa 
našimi kres anskými posto-
jmi narazíme. Nie je možné 
sa vyhnú  utrpeniu. A vtedy 
sa pripodobníme Pánu Ježi-
šovi. Stávame sa ako On. 



2. adventná NEDE A 
Za iatok evanjelia Ježiša 

Krista, Božieho Syna. Prorok 
Izaiáš napísal: „H a, posie-
lam svojho posla pred tvo-
jou tvárou a on ti pripraví 
cestu. Hlas volajúceho na 

púšti: ‚Pripravte cestu 
Pánovi, vyrovnajte mu 
chodníky!‘“Ján bol na 

púšti, krstil a hlásal 
krst pokánia na od-
pustenie hriechov. 
Prichádzala k nemu 

celá judejská krajina i všetci 
Jeruzalem ania. Vyznávali 

svoje hriechy a dávali sa mu 
krsti  v rieke Jordán. Ján 

nosil odev z avej srsti 
a okolo bedier kožený opa-
sok. Jedával kobylky a lesný 
med. A hlásal: „Po mne pri-

chádza mocnejší, ako som ja. 
Ja nie som hoden ani zohnú  
sa a rozviaza  mu remienok 
na obuvi. Ja som vás krstil 

vodou, ale on vás bude krs-
ti  Duchom Svätým.“  

Mk 1,1-8 

Púš  je miestom samoty 
a ticha. A do tohto ticha za-
znieva hlas: „Pripravte cestu 

Pánovi, vyrovnajte mu 
chodníky.“ Je to jedna 
z najtypickejších výziev 
v advente. Pripravi  cestu 
Pánovi, lebo prichádza. Le-
bo už oskoro sa narodí. 
Príde medzi nás ako malý 
Ježiško. 

Potrebujeme túto vetu do-
sta  hlbšie do srdca. Zapo-

úva  sa do nej, nech nám 
prenikne do špiku kostí. 
Môžeme si ju opakova  zrá-
na, na ceste do kostola, i 
skôr ako pôjdeme spa . 
Zasejme si ju do duše ako 
malé semia ko, ktoré po-
stupne bude rás . Niet ni  
krajšieho ako, ke  si nás 
Božie Slovo samo pripraví 
na Vianoce. 

11.12. - PONDELOK 
Ke  v istý de  Ježiš u il, 
sedeli pri om farizeji 

a zákonníci, o poprichádza-
li zo všetkých  galilejských 
a judejských dedín 
i z Jeruzalema; a mal od Pá-
na moc uzdravova . Tu muži 
priniesli na nosidlách love-
ka, ktorý bol ochrnutý, 
a pokúšali sa dosta  ho do-
vnútra a položi  pred neho. 
Ale ke  pre zástup nenašli 
priechod, kadia  by ho 
vniesli, vyšli na strechu a cez 
povalu ho na lôžku spustili 
priamo pred Ježiša. Ke  
videl ich vieru, povedal: 

love e, odpúš ajú sa ti 
hriechy.“ Tu zákonníci 
a farizeji za ali uvažova : 
„Ktože je to, že sa takto rú-
ha?! Kto môže okrem Boha 
odpúš   hriechy?“ Ke že 
Ježiš poznal ich myšlienky, 
povedal im: „O om to pre-
mýš ate vo svojich srdciach? 

o je ahšie – poveda : 
‚Odpúš ajú sa ti hriechy,‘ 
alebo poveda : ‚Vsta  
a cho ?‘ Ale aby ste vedeli, 
že Syn loveka má na zemi 
moc odpúš  hriechy“ – 
povedal ochrnutému: 
„Hovorím ti: Vsta , vezmi si 
lôžko a cho  domov!“ A on 
hne  pred ich o ami vstal,  
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SALEZIÁNI Partizánske Šípok - 2.adventný týžde  

Spovedanie pred Vianocami 2017 PARTIZÁNSKE 
 

16.12.2017 - SOBOTA pred 3. Adventnou nede ou:  
10.30 – 11.30     V. Uherce  
10.30 – 11.30     Paži   
13:30 – 15.00     Horná Ves  
13:30 – 15.00     Radobica  
14:00 – 15:00     V. Kršte any  
14:00 – 15:00     M. Kršte any  
 
17.12.2017 - 3. ADVENTNÁ NEDE A:  
14.00 – 16.00    Oslany  
14.00 – 15.00    Šimonovany  
 
18.12.2017 - PONDELOK:  
10,30-12,00   Bystri any 
14,00-15,30   Bystri any 
 
19.12.2017 - UTOROK:  
15.00 – 16.30    Z. Kosto any  
15.00 – 16.30    Kamenec  
 
21.12.2017 - ŠTVRTOK:  
15,00-16,30   Kola no  
15,00-16,30   ere any 
15,00-16,30  Chalmová 
 
22.12.2017 - PIATOK pred 4. Adventnou nede ou: 
16.00 – 17.30   Šípok  
 
23.12.2017 - SOBOTA pred 4. Adventnou nede ou: 
10.00 – 12.00    Partizánske – mesto 
14.00 – 16.00    Partizánske -  mesto 


