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je aj so stretnutím 
s Ježišom. S jeho zname-
ním lásky na kríži. Sme zra-
zu akýsi iní. Zmenení, zno-
vuzrodení. Ak sme uverili 
znameniu Ježišovej lásky, 
znamená to, že žijeme vo 
svetle a sme zachránení. 

Nesta í sa teda narodi  
ako die a do tohto sveta. 
Treba sa narodi  z Božej 
lásky. Nesta í, že som die-

a svojich rodi ov. Máme 
sa sta  Božími de mi. Tre-
ba sa narodi  z noci do 
svetla. Takéto narodenie 
ni í moje predstavy. Ta-
jomstvo Boha je iné ako si 
ho predstavujeme... 

Ešte si vieme predstavi  
všemohúceho Boha, ktorý 
sedí na oblakoch 
a rozhoduje o osude tohto 
sveta. ahá za nitky ako 
nejaký bábkar v bábkovom 
divadle. Prípadne si ešte 

 

vieme predstavi  nejakého 
Boha, ktorý ni í a zabíja 
všetkých svojimi vojskami. 
Ale Boh, ktorý by nás mal 
rád? Ktorý by ma tak milo-
val, že dá za m a život? 
Potrebujeme naša predsta-
vu o Bohu obráti  naruby. 
Nesta í sa narodi  na tento 
svet ako die a. Aby sme 
boli skuto ne „narodení“, 
potrebujeme prija  Ducha 
Svätého. Prija  nanovo to, 
kým sme. Pretože sme mi-
lovaní viac, ako sme si 
predstavovali.  Viac ako by 
sme dúfali, chceli požado-
va .  

5.3. Pondelok 
„Ke  Ježiš prišiel do Naza-
reta, povedal udu v syna-

góge: „Veru, hovorím vám: 
Ani jeden prorok nie je 

vzácny vo svojej vlasti. Ale 
vravím vám pravdu: Mno-
ho vdov bolo v Izraeli za 
dní Eliáša, ke  sa zavrelo 

nebo na tri roky a šes  me-
siacov a nastal ve ký hlad 

po celej krajine. A ani k jed-
nej z nich nebol poslaný 

Eliáš, iba k onej vdove do 
Sarepty v Sidone. A mnoho 
malomocných bolo v Izraeli 
za proroka Elizea, a ani je-
den z nich nebol o istený, 

iba Sýr an Náman.“ 

Ke  to po uli, všetkých v 
synagóge zachvátil hnev. 

Vstali, vyhnali ho z mesta a 
viedli ho až na zráz vrchu, 
na ktorom bolo ich mesto 

postavené, a odtia  ho 
chceli zhodi . Ale on pre-
šiel pomedzi nich a odi-

šiel.“ Lk 4,24-30 

Jeden erstvo obrátený mla-
dý muž sa opýtal starca: 
„Ot e, a to sa teraz budem 
musie  úplne zrieknu  sve-
ta?“ „Neboj sa“, odpovedal 
starec. „Ak bude tvoj život 

skuto ne kres anský, svet 
sa okamžite zriekne teba!“ 

Preto nie je ahké by  ver-
ný viere a jej prejavom. 
Stávame sa vý itkou a nie-
kedy aj nepríjemnou pre-
kážkou pre druhých. Po-
trebujeme upiera  svoj 
zrak na Ježiša, aby sme 
dokázali vzia  svoj každo-
denný kríž na plecia a ís  
za Ním. 

6.3. Utorok 
Preto sa nebeské krá ov-
stvo podobá krá ovi, kto-
rý sa rozhodol vyú tova  
so svojimi sluhami. Ke  

za al ú tova , priviedli mu 
jedného, ktorý bol dlžen 
desa tisíc talentov. Ale 

pretože nemal skadia  vrá-
ti , pán rozkázal preda  

jeho aj jeho ženu aj deti i 
všetko, o mal, a dlh spla-

ti . Vtedy mu sluha padol k 
nohám a na kolenách ho 

prosil: ‚Pozhovej mi a všet-
ko ti vrátim.‘ A pán sa nad 
sluhom z utoval, prepustil 
ho a odpustil mu aj dlžobu. 
No len o ten sluha vyšiel, 
stretol sa so svojím spolu-
sluhom, ktorý mu dlhoval 
sto denárov. Chytil ho pod 

krk a kri al: ‚Vrá , o mi 
dlhuješ!‘ Jeho spolusluha 

mu padol k nohám a prosil 
ho: ‚Pozhovej mi a dlžobu 

ti splatím.‘ On však ne-
chcel, ale odišiel a vrhol ho 
do žalára, kým dlh nespla-
tí. Ke  jeho spolusluhovia 
videli, o sa stalo, ve mi sa 
zarmútili. Išli a rozpovedali 
svojmu pánovi všetko, o 
sa stalo. A tak si ho pán 
predvolal a povedal mu: 

‚Zlý sluha, ja som ti odpus-
til celú dlžobu, pretože si 

ma prosil. Nemal si sa teda 
aj ty z utova  nad svojím 
spolusluhom, ako som sa 
ja z utoval nad tebou?‘ A 
rozhnevaný pán ho vydal 
mu ite om, kým nesplatí 

celú dlžobu.  
Mt 18,23-34 

 

koleseného žandármi, hne  
pochopil, o je vo veci. Bez 
toho, aby pozdravil žandá-
rov, priamo sa obrátil na 
Jeana: 
„Á, to ste vy? Som rád, že 
vás znova vidím! No dal som 
vám aj svietniky, striebor-
né... ako celá súprava. Keby 
ste ich predali, ur ite by 
vám vyniesli najmenej dve-
sto frankov. Pre o ste si ich 
nezobrali spolu s taniermi?“ 
Policajti uverili, že biskup tie 
taniere Jeanovi daroval 
a odišli. Jeana Valjeana pri-
stihla pri jeho hriechu láska 
biskupa! 

11.3. Nede a 
Ježiš povedal Nikodémovi: 
„Ako Mojžiš vyzdvihol na 
púšti hada, tak musí by  
vyzdvihnutý aj Syn love-

ka, aby každý, kto verí, mal 
v om ve ný život.“Ve  

Boh tak miloval svet, že dal 
svojho jednorodeného Sy-
na, aby nezahynul nik, kto 

v neho verí, ale aby mal 
ve ný život. Lebo Boh ne-
poslal Syna na svet, aby 

svet odsúdil, ale aby sa skr-
ze neho svet spasil. 

Jn 3,14-17 

Dá sa dnes nie omu veri ? 
Uveri  sa dá iba láske. Pre 
nás kres anov je najvä ším 
znakom lásky Ježišova 
smr  na kríži. Ak tomuto 
znameniu lásky uveríme 
znova sa narodíme. Ke  sa 
dvaja mladí za úbia, svet sa 
pre nich stáva úplne no-
vým. Majú pocit, akoby sa 
práve narodili. Podobne to 

Tento týžde  je od  
Petra NA A 



Raz dal starý Indián mla-
dým vznetlivým bojovníkom 
svojho kme a takúto radu: 
„Ak a niekto na smr  na-
hnevá a ty sa rozhodneš 
pomsti  sa a zabi  ho, naj-
prv si sadni, dobre si napl  
svoju fajku tabakom 
a vyfaj i ju. Ke  skon íš, 
prídeš na to, že smr  je príliš 
tvrdý trest za spáchanú kriv-
du, a povieš si, že posta í 
poriadna bitka. Skôr ako to 
vykonáš, znovu si sadni 
a vyfaj i druhú fajku. Po nej 
zistíš, že bitku by mohli úpl-
ne nahradi  urážky, ale 
predtým ako pôjdeš vyna-
da  tomu, kto a urazil, vy-
faj i tretiu fajku a pochopíš, 
že najlepšie je ís  sa s tou 
osobou zmieri . Ten, kto sa 
namiesto zúrivosti usmieva, 
je vždy silnejší...“ 

Odpúš ame tým, ktorí nás 
urazili, lebo aj nám Nebes-
ký Otec odpustil naše hrie-
chy. 

7.3. Streda 
Ježiš povedal svojim u ení-
kom: „Nemyslite si, že som 
prišiel zruši  Zákon alebo 
Prorokov; neprišiel som 

ich zruši , ale naplni .Veru, 
hovorím vám: Kým sa ne-

pominie nebo a zem, nepo-
minie sa ani jediné písme-

no, ani jediná iarka zo 
Zákona, kým sa všetko ne-

splní.“ Mt 5,17-18 

Istá sedlia ka mala ve mi 
vážne chorého manžela. Raz 
dala Panna Márii s ub, že po 
celý rok bude každý de  
zapa ova  svie ku pred jej 
obrazom v kostole, aby sa 
uzdravil. A tak vždy, v as aj 
ne ase, v skorých ranných 
hodinách utekala uprostred 
dediny, kde stál farský kos-
tol, pomodlila sa Ot enáš, 
Zdravas´ Mária, Sláva Otcu 
a zapálila svie ku Panne 
Márii. Potom sa rýchlo vráti-
la domov, aby sa mohla sta-
ra  o svojho chorého man-
žela. Zabralo to! Po devia-
tich d och sa muž zdvihol 
z postele zdravý. Na desiaty 
de  sa žena pustila do pra-
nia bielizne, ktorá sa jej na-
hromadila, kým bol manžel 
chorý a povedala si: „Dnes 
mám ve mi ve a práce, do 
kostola pôjdem až zajtra 
a zapálim naraz dve svie -
ky.“ Na alší de  husto pr-
šalo. „Dnes leje ako z krhly. 
Ak pôjdem von, zmoknem 
do nitky... radšej to presu-
niem na zajtra a zapálim tri 
svie ky,“ ospravedlnila sa 
sama pred sebou. A tak  
každý de  našla nejakú vý-
hovorku, ale pritom poctivo 
po ítala, ko ko sviec bude 
musie  zaža , ke  sa jej po-
darí ís  do kostola. Jedného 

a si uvedomila, že po et 
sviec, ktoré by mala 
v kostole zapáli  narástol 
na pä desiat. „Pä desiat 
svie ok? Hm, ak teraz pôj-

dem do kostola zaža  to ko 
svie ok, udia si  ur ite po-
myslia, že som sa pomiatla.“ 
Preto sa napokon rozhodla 
upusti  od svojho úmyslu... 

Božie prís uby sú ve né, 
nikdy sa nepominú, kým sa 
nesplnia. Naše s uby sú as-
to ako tento svet, ktorý sa 
rýchlo pomí a. Kon ia 
s našou nestálos ou.  

8.3. Štvrtok 
„Každé krá ovstvo vnútor-

ne rozdelené spustne 
a dom na dom sa zrúti.“  

Lk 11,17 

Jeden mních 
hovoril svojim 
žiakom príbeh 
o tom, ako sa 
ve mi rýchlo 

vz ahy dokážu rozbi  v aka 
nedostatku dôvery. Boli raz 
dvaja bratia mnísi, ktorí boli 
ale umiestnení v dvoch rôz-
nych kláštoroch. Obaja boli 
na cestách a noc ich zastihla 
v jednom malom meste ku. 
Prišli teda do hostinca, aby 
sa tam ubytovali. Mali vo nú 
už len jednu izbu a tak mu-

seli prenocova  v nej spolu. 
Prvý z nich si pozorne pre-
hliadol svojho budúceho 
spolubývajúceho a potom 
zaniesol k majite ovi hostin-
ca tých pár osobných vecí, 
ktoré so sebou mal. 
„Schovaj mi to u seba, pro-
sím, ten druhý noc ažník vo 
mne nevzbudzuje dôveru.“ 
Majite  hostinca odpovedal: 
„Dobre, uložím to k veciam 
tvojho spolu-
brata. Bol tu 
totiž pred 
chví ou 
a tvrdil to 
isté o tebe...“ 

asto žijeme v krá ov-
stvách“ rozdelených nedô-
verou a podozrievaním. V 
„krá ovstve“ predsudkov 
a posudzovania pod a von-
kajšku. Také „krá ovstvo“ 
však nemôže vydrža  
a nikdy nebudeme ži  
v „krá ovstve“ lásky. 

9.3. Piatok 
Jeden zo zákonníkov pri-

stúpil k Ježišovi a spýtal sa 
ho: „Ktoré prikázanie je 
prvé zo všetkých?“Ježiš 

odpovedal: „Prvé je toto: 
‚Po uj, Izrael, Pán, náš 

Boh, je jediný Pán. Milova  
budeš Pána, svojho Boha, 

z celého svojho srdca, 
z celej svojej duše, z celej 

svojej mysle a z celej svojej 
sily!‘ Druhé je toto: 

‚Milova  budeš svojho blíž-
neho ako seba samého!‘ 

Iného, vä šieho prikázania, 
ako sú tieto, niet.“ 

Mk 12,28-31 

Istý slepec pestoval kvety 
za oknom svojej izby. Od 
jari do jesene krásne kvitli. 
Raz sa pri nich zastavil istý 
okoloidúci a povedal mu: 
„Prosím vás, pre o pestuje-
te tieto krásne kvety? Ve  
aj tak ich nevidíte!“ A slepý 
sa usmial: „Kvetín sa mô-
žem dotýka , mám rád ich 
vô u a pestujem ich aj kvôli 
vám.“ „Ale ve  ma vôbec 
nepoznáte!“ ohradil sa ne-
známy. „Nepoznám, ale 
chcel som, aby niekomu, 
kto pôjde okolo, moje kvety 
urobili rados .“ Slepec mo-
hol zatrpknuto po úva  
kroky udí na chodníku, mo-
hol sa porovnáva  a závi-
die  druhým zrak. On sa 
však neuzavrel do svojej 
temnoty, ale vyšiel z nej, 
aby vôkol seba rozdával 
rados . 

Pán nám prikázal, aby sme 
milovali blížneho ako seba 
samého. Ale je to ve mi 

ažké prikázanie. Ve as-
to sa druhý správajú tak, 
akoby sa zo všetkých  síl 
snažili nám zabráni  v tom, 
aby sme toto prikázanie 
dodržali. 

 

10.3. Sobota 
Mýtnik stál celkom vzadu 

a neodvážil sa ani o i 
k nebu zdvihnú , ale bil sa 

do p s a hovoril: ‚Bože, 
bu  milostivý mne hrieš-

nemu.‘ Lk 18,13 

Je známa epizóda, ktorou 
sa za ína slávny román Be-
dári od Victora Huga. Hlav-
ného hrdinu Jeana Valjeana 
po devätnástich rokoch väz-
nenia kone ne  pustili na 
slobodu. Nájs  si však prácu 
a jedlo  nie je pre bývalého 
väz a jednoduchá vec. Po 
štyroch d och h adania ho 
vyhladovaného srde ne pri-
jal biskup Bienvenu. Krá ov-
sky ho pohostil a poskytol 

mu aj noc ah. Jean však 
v noci vstal, ukradol bisku-
povi sadu strieborných ta-
nierov a ušiel. Nie však ale-
ko. Zastavili ho žandári, pre-
tože sa im zdal  podozrivý. 
Po krátkom výsluchu prišli 
na to, že Jean má cenné ta-
niere.  Ke že tvrdil, že mu 
ich biskup daroval, priviedli 
ho k nemu. Len o biskup 
Bienvenu zbadal pred dvera-
mi svojho domu Jeana ob-

 


