
 

a, môj služobník priviniem si 
ho, vyvolený môj, mám v om 
za úbenie. Svojho ducha som 
vložil na neho, prinesie právo 
národom. Nebude kri  ani 

hlu ne vola , nedá na ulici po-
 svoj hlas. Iz 42,1 

Sobota 8.12. 
„Duch Svätý zostúpi na teba 

a moc Najvyššieho  
a zatieni.“ Lk 1,35 

Mal som sen. Videl som pred 
sebou nádhernú krištá ovú vázu, 
dokonale jasnú a prieh adnú. 
Opýtal som sa, o to je, a hne  
som dostal odpove : „To je Má-
ria, ako ju opisuje Biblia.“ Potom 
prišli udia, ktorým sa táto váza 
nezdala dos  krásna. Vzali šte-
tec, farbu a poma ovali ju zla-
tom. Nebola už prieh adná, ne-
bolo už vidie  jej obsah - Ježiša. 
Prišli iní a ozdobili to všetko stu-
hami a závojmi, takže to vyzera-
lo ako gý . To bolo to prehnané 
v udovej mariánskej zbožnosti. 
Mnohých to nahnevalo, preto 
zabalili vázu do truhlice a odložili 
ju. To boli udia, ktorí mariánsku 
úctu odstránili úplne. 

Pre to kých kres anov je Panna 

Piatok 7.12. 
„V ten de  budú hluchí po  
slová knihy, z temnoty a hmly 
sa o i slepých rozhliadnu. Blú-
diaci duchom spoznajú múd-

ros  a nespokojní sa dajú pou-
.“ Iz 29,18.24 

Starý mudrc sa spýtal svojich 
žiakov: "Pre o na seba udia kri-
ia, ke  sú nahnevaní?" udia sa 

zamysleli a vtedy odpovedali: 
„strácame pokoj“, riekol jeden 
„a preto kri íme."Ale pre o kri-
íš, ke  druhý lovek stojí ved a 

teba?" spýtal sa starec. "Nie je 
možné s ním hovori  potichu? 
Pre o na druhého loveka kri íš, 
ke  sa hneváš?" udia mu dali 
rôzne odpovede, ale ani jedna z 
nich ho neuspokojila. Nakoniec 
im vysvetlil: "Ke  sú dvaja udia 
nahnevaní, ich srdcia sa od seba 
ve mi vzdialia. A tak sa snažia 
túto vzdialenos  prekona  a kri-
ia, aby sa vzájomne po uli. ím 

viac sa hneváte, tým viac na seba 
musíte kri , aby ste sa napriek 
ve kej vzdialenosti po uli." Po-
tom sa mudrc opýtal: " o sa sta-
ne, ke  sa do seba dvaja zamilu-
jú? Nekri ia, ale hovoria spolu 
mierne. Pre o? Ich srdcia sú si 
blízke. Vzdialenos  medzi nimi je 
nepatrná."A múdry muž pokra-
oval: „Ke  sa zamilujú ešte viac, 
o sa stane? Nehovoria, len šep-

kajú, pretože láska ich k sebe 
ešte viac priblížila. A potom už 
ani nemusia šepka , len sa na 
seba pozerajú. Tak blízko sú si 
dvaja udia, ke  sa milujú." Po-
tom dodal: "Ke  sa hádate, ne-
dovo te, aby sa vaše srdcia od 
seba vzdialili, nevyslovujte slová, 
ktoré vás ešte viac vzdialia. Inak 
raz nastane chví a, kedy vzdiale-
nos  medzi vami bude tak ve ká, 
že k sebe nenájdete cestu spä ." 
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Mária krásna, prí ažlivá ale vzdia-
lená, nedosiahnute ná. Tak asto 
sa úcta k nej redukuje na nábo-
ženský gý . Ona je tu, ako hovo-
rieval don Bosco. Je tu. Je mat-
kou cirkvi. Milujme jej príbeh. Tisíc 
možností mal Boh, aby vykúpil 
svet – a vybral si Máriu. Tisíc mož-
ností mal na to, ako uskuto ni  
vtelenie – a vybral si slobodný 
súhlas diev a, ktoré ochránil od 
každého hriechu (ale nevzal mu 
slobodu!).  
Akú mal Boh rados , ke  mohol 
poveda  Márii: „Zdravas, milosti 
plná.“ Kone ne Ženích po to -
kých drámach nachádza nevestu 
svojho srdca. Kone ne sa tíši jeho 
smäd po záchrane loveka. Do-
stáva sa mu objatia od tej, ktorá 
ho miluje. Jeho ponuka nachádza 
otvorené náru ie, srdce ktoré je 
ochotné prija , po  a uchopi  
toho, bez ktorého lovek nie je 
lovekom. Kone ne našiel neves-

tu, ochotnú bezvýhradne prija  
dar istoty. Láska je kone ne mi-
lovaná: našla domov, kde môže 
býva . A tak už „dom“ loveka 
nie je opustený. Vtelenie má 
„vášnivú“ rtu: zjavuje božiu vá-
še .  Je to za iatok svadby medzi 
Bohom a lovekom, po iatok 
lásky, ktorá bude silnejšia ako 
smr .  
Mária, dnes máš sviatok, oslavu-
jeme a ako nepoškvrnene po a-
tú, plnú milostí. Neskrývala si sa 
pred Bohom, povedala si jasne 
„tu som, tu som pre Teba, Bože“. 
A my sme tu dnes pre koho? 

Matka milosrdenstva, vypros 
odpustenie nám, ktorí sme sa 

stali slepými pre náš egoizmus, 
zah adenými do vlastných záuj-
mov, zajatcami našich strachov 
a nie sme schopní by  tu pre Bo-

ha  a pre blížneho. Amen. 

Prvá adventná 
nede a 2. 12. 

Kedysi pred rokmi sme sa roz-
hodli adoptova  die a. Mali sme 
už dvoch synov, nepotrebovali 
sme dedi a, ale chceli sme nie-
komu pomôc . Podali sme žia-
dos  a bola prijatá s v akou. V 
detskom domove mali diev at-
ko, ktoré bolo už dvakrát vráte-
né z adopcie. Bolo oneskorené 
vo vývoji. Malo už vysoký vek na 
adopciu, pä  rokov. Nevedelo sa 
smia , chodi  po schodoch, v 
noci sa pocikávalo. Keby sme 
die a po ase vrátili, asi by to 
neunieslo. Smeli sme sa len z 
dia ky pozrie . Po letmom po-

ade z dvadsiatich metrov sa 
rozmyslie  a poveda  áno alebo 
nie. Modlili sme sa a premýš ali. 
Svojim malým synom, ktorí mali 
vtedy štyri a šes  rokov, sme 
povedali: "V domove je jedno 
malé diev atko, ktoré je ve mi 
smutné, pretože ho nikto ne-
chce." Chlapci sa rozhliadli po 
svojej izbe, ko ko je tam miesta, 
a okamžite odpovedali: "Tak ju 
vezmeme k nám! Sem sa ešte 
zmestí! " 

„Pripravte cestu Pánovi, vy-
rovnajte mu chodníky 

Mk 1,3; Iz 40,3 

Musíme sa pripravi , aby sme 

si všimli, že Boh prichádza 
medzi svojich a tak poznali 
Pravdu, ktorá nás vyslobodí 
z hriechov a daruje novú ži-
votnú túžbu. Boh prichádza, 
sme ochotný sa pozrie  do 
miestnosti svojho srdca, 
a poveda  ako tí chlapci 
z príbehu „Tak Ježiša vez-
mem ku mne, tu sa ešte 
zmestí!“  
Advent je požehnaným a-
som milosti, ktorý tvorí cesty 
tam, kde ešte nie sú. Cesta 
pre Krista je miestom 
a asom, po ktorej má prís , 
aby sa jeho nohy a ruky dotkli 
zeme nášho srdca. Jeho 
túžbou je pretvori  ho od 
základu. Kristus nás istotne 
bude h ada , nech už bude-
me v akomko vek rozpolo-
žení. Jeho jas milosti nás 
bude posil ova , aby sme 
mali odvahu prija  ho do 
svojho príbytku.  
Advent je prípravou na 
tajomstvo Vtelenia. Ono sa 
udialo cez Máriu. V 
tajomstve Vtelenia 
sú teda prítomné 
všetky ostatné ta-
jomstvá Ježišovho 
života. A to všetko 
sa deje v skrytosti 
Máriinho lona, v 
ktorom je Ježiš 
ukrytý. Máriu otco-

 

via nazývali „sie ou Božích 
tajov. Je sie ou, ktorá ukrýva 
plnos  milostí. Aby sme mohli 
vojs  do tejto siene, hlavne 
v tomto týždni, potrebujeme 
pripravi  cestu v našom srdci. 

Nech nám Pán v tomto ase 
adventu udelí dar dôvery 
v neho samého, ktorý sa nám 
ponúka, pre nás možno ešte 
nepoznaným a nevyskúšaným 
spôsobom. Želáme vám po-
žehnané prežitie adventného 
obdobia. 

Bohumil Pieš anský  
a komunita 

 

„Budem stá  na stráži, posta-
vím si rozh ad u a budem po-
zorova , aby som videl, o mi 

povie.“ Hab 2,1  

„Pán nech posilní vaše srdcia, 
aby ste boli bez úhony vo svä-
tosti pred Bohom a naším Ot-
com, ke  príde náš Pán Ježiš 
so všetkými svojimi svätými. 

Amen. 1 Sol 3, 13 



Pondelok  3.12. 

„Po me, vystúpme na Pánov 
vrch, do domu Jakubovho 

Boha! Nech nás pou í 
o svojich cestách a my bude-
me krá  po jeho chodní-

koch.“ Iz 2, 3 

Rytier sa vracal do krá ovského 
paláca. Ke  ho zbadal krá , 
spýtal sa: „Vyzeráš vy erpaný. 
Stalo sa nie o?“ „Môj pane,“ 
odpovedal rytier, „bojoval som 
s tvojimi nepriate mi a som 
unavený.“ „S ktorými nepria-
te mi,“ spýtal sa krá . „S ne-
priate mi na západnej hranici,“ 
povedal rytier. „Ale ve  na 
západnej hranici nemám žiad-
nych nepriate ov,“ za udoval 
sa krá . „No,“ zaváhal rytier, 
„ale teraz ich už máš.“ 

Sme to mi ale udní udia, 
túžime po pokoji, pritom pod-
liehame situáciám, ktoré nám 
prinášajú chaos, vytvárame 
nepriate stvá tam, kde sme 
povolaní zasieva  pokoj. Je to 
paradoxné. Kristus hovorí 
"po te ku mne a prijmite moje 
slovo, a tak nájdete odpo i-
nok", a my asto nechceme 
prichádza  ku Kristovi práve 
preto, že sme unavení a nemá-
me silu bra  na seba alšie 
záväzky, "za aži  sa jeho slo-
vami". Máme totiž za to, že 
Kristovo slovo je predovšet-
kým úlohou. A ak sme už dos  
vy erpaní zo svojich povinnos-
tí, ako sa zmobilizova  a na ú-
va alším nárokom? Lepšie sa 
"vyhnú " evanjeliu, otvori  
skôr noviny i nejakú oddycho-
vú knihu... Bohužia  za týmto 
postojom sa niekedy ukrýva 
predstava, že evanjelium je 

alším bremenom (a tých 
máme predsa len dos !), a nie 
oázou v horlivej horú ave 
všedného d a.  
Aby sme dostali "novú chu " 
na živú vodu evanjelia, je po-
trebné vystúpi  na Pánov 
vrch“. Tam Kristus búra naše 
falošné predstavy. Jeho slovo 
prináša oddych a osvieženie. 
Nenechávam sa zbyto ne 
vyto , nerobím si nepriate-
ov  tam, kde nie sú? 

„Nech pokoj vládne vnútri 
tvojich hradieb a istota v tvo-

jich palácoch.“ Ž 122,7 

Utorok 4.12. 
„Nebude súdi  pod a zdania 

í, ani nebude karha  pod a 
po utia, ale pod a spravodli-
vosti bude súdi  chudobných 
a pod a práva bude rozhodo-
va  v prospech ponížených 

zeme.“ Iz 11, 3-4 

Jedna prastará legenda roz-
práva, že v stredoveku bol je-
den dobrý muž nespravodlivo 
obžalovaný z vraždy ženy. V 
skuto nosti bol vinníkom 
vplyvný muž toho krá ovstva, a 
tak bolo potrebné nájs  obet-
ného baránka, aby sa zastrel, 
kto zlo in skuto ne spáchal. 
Muža priviedli pred súd. Vedel, 
že má mizivú, i dokonca nulo-
vú nádej uniknú  strašnému 
rozsudku. Sudca, ktorý bol tiež 
podplatený, si predsavzal, že 
súd musí za každú cenu vyze-
ra  vierohodne, a preto pove-
dal obžalovanému: "Viem, že si 
lovek spravodlivý a zbožný. 

Tvoj osud teda prenecháme 
Bohu. Na dva lístky napíšem 
slova 'vinný' a 'nevinný'. Jeden 

si vyberieš a o tvojom osude 
rozhodne Božia ruka. " Zákerný 
sudca samozrejme na oba lístky 
napísal "vinný". Úbohému chla-
píkovi došlo, že sa jedná o pas-
cu. Nebolo úniku. Sudca naria-
dil, aby si vybral jeden z dvoch 
zložených lístkov. Muž sa zhlbo-
ka nadýchol, na nieko ko se-
kúnd sa pohrúžil do ticha, a ke  
to za alo v publiku netrpezlivo 
šumie , otvoril o i a so šibal-
ským úsmevom na tvári vzal 
jeden z lístkov, vložil ho do úst a 
prehltol. nastalo prekvapenie a 
pobúrenie medzi mi: " o si 
to urobil? Ako teraz zistíme, 
ako znie rozsudok?" Je to jed-
noduché, "odpovedal muž," 
pre ítame, o stojí na lístku, 
ktorý zostal, a podlá toho zistí-
me, o bolo na tom druhom, 
ktorý som prehltol." 

Máme problém, robíme všet-
ko preto, aby nám to vyhovo-
valo. Zaria ujeme si život pod-
a svojich súdov názorov.  Ne-

vadí, že si to odnášajú naši 
blízki. Ježiš nám ale otvára o i 
iným poh adom. U í nás vní-
ma  cez pokoru, cez Jeho 
múdros , cez milosrdenstvo. 
Jeho múdros  prevyšuje všet-
ky chytráctva sveta. Mám 
ochotu zmeni  zaužívaný spô-
sob myslenia? Mám ochotu sa 
v nie om zaprie ? Len ten, kto 
je zbavený seba a svojich sú-
dov je schopný da  sa naplni  
Bohom, objavi  to, že On ma 
stále vidí. Existova  znamená 
by  videný, iže milovaný. 
"Nako ko je niekto pred tvojím 
zrakom, nato ko je, a ni  
viac." (sv. František z Assisi).  
V Ježišovi skúmame Božie 
hlbiny a vidíme, ako nás vidí 

Otec. Nezhadzujem súdmi, 
nadávkami druhých aj seba? 
Neskrývam sa pred Bohom, 
túžim by  Ním videný? 

„Blahoslavené o i, ktoré vidia, 
o vidíte vy.“ Lk 10, 23 

Streda 5.12. 
„Ježiš prišiel ku Galilejskému 

moru, vystúpil na vrch a tam si 
sadol. Prichádzali k nemu celé 
zástupy, ktoré mali so sebou 
chromých, slepých, mrzákov, 

nemých a mnohých iných. 
Kládli mu ich k nohám a on ich 

uzdravoval.“ Mt 15, 29-30 

Reho ná sestra si spomína na 
návštevu v jednej rodine, kde v 
kolíske ležalo postihnuté die a. 
Ke  sa sestra spýtala, ako sa 
die a volá, dostala odpove : 
„To je náš u ite  lásky.“ A ná-
sledné vysvetlenie: „Od neho sa 

íme ži  lásku.“ 

Choré die a uzdravilo srdcia 
v rodine. Nau ilo ich milova  
inou láskou akou miluje svet. K 
Ježišovi prinášali chorých, pri-
chádzali za ním udia zdravot-
ne postihnutí, ale aj tí, ktorí si 
uvedomovali, že nie o s ich 
srdcom nie je v poriadku. Slepí 
v láske. Mrzáci, neschopní 
milova . Kristus je U ite , ktorý  
nás u í zaujíma  správny pos-
toj k chorým oblastiam nášho 
života.   
Evanjelista Matúš tu vymeno-
váva  štyri podoby zla. Sú to 
štyri druhy "hladu" loveka, s 
ktorým má Pán súcit a ujíma sa 
ho. Chromý je lovek, ktorý 
nemôže chodi , nie je schopný 
dôjs  domov. Slepý je ten, kto 
nevidí, kto ešte neprišiel na 
svetlo pravdy. Zmrza ený je 

lovek skrivený 
zameraním na 
svoje ja, ktorý 
nie je 
schopný 
stá  
vzpriamene 
pred tvárou 
druhého, ktorý mu 
dáva jeho identitu. 
Hluchý je ten, kto nemôže 
po  slová, je vylú ený z roz-
hovoru s druhým, v ktorom sa 
stáva sám sebou. Je nie o 
v mojom živote vo i omu 
mám nesprávny postoj - nepri-
jatie, beznádej, smútok...? 

„Pán strhne na tomto vrchu 
závoj, ktorý zaha oval všet-
kých udí, a prikrývku, o za-
krývala všetky národy. Zni í 

smr  navždy; zotrie Pán, Boh, 
slzu z každej tváre a hanbu 

svojho udu odstráni 
z celej zeme, lebo Pán  
prehovoril.“ Iz 25, 7-8 

Štvrtok 6.12. 
Ježiš povedal svojim u ení-
kom: „Nie každý, kto mi ho-
vorí: ‚Pane, Pane,‘ vojde do 

nebeského krá ovstva,  
ale iba ten, kto plní vô u 
môjho Otca ktorý je na  

nebesiach.“ Mt 7, 21 

Na nástupišti bolo ve a udí. 
Rodi ia, priatelia, priate ky, 
ktoré sa lú ili so svojimi drahý-
mi, ktorí odchádzali na front. 
Plakali, objímali sa. Uvedomo-
vali si, že to môže by  aj posled-
né objatie. Muž pevne držal za 
ruku syna. O i mal plné s z. 
Ruky sa mu triasli a nezmohol 
sa na slovo. Bol to jeho jediný 
syn. Miloval ho nadovšetko na 
svete. o mu mal pri tejto roz-

lú ke 
poveda ? Vlak zapískal. Vojaci 
nastúpili. Muž sa pritla il k oknu 
a šepkal synovi: „Janko, nedaj 
sa zabi !“ a nespúš al o i zo 
syna. Ke  sa vlak pohýnal, otec 
zavolal synovi: „Janko, syn môj, 
drž sa blízko generála!“ 

Aké je to moje „Pane, Pane“? 
Dnes sa pomodlím a za chví u 
padnem. Zostrelí ma najbližšie 
pokušenie, slabos . Som bez-
mocný. Dom je zrútený. Kedy 
som skuto ne silný? Ak pros-
bu, ktorú šeptajú moje ústa, 
myslím s úplnou vážnos ou. 
Evanjelista Matúš stojí pred 
spolo enstvom, ktoré oplýva 
vierou a nadšením kona  dob-
ré veci. Ale to nesta í. Bez 
lásky to všetko ni  nezname-
ná. A láska predovšetkým zna-
mená to, že robím to, o sa 
pá i tomu, koho milujem. Nie 
o sa nazdávam, že sa mu pá-
i, ale - ke že rozumiem tomu 

koho milujem – viem, o ho 
poteší. 

V ten de  sa bude v judejskej 
krajine spieva  táto piese : 

„Pevné mesto máme, v om 
sa zachránime.“ Iz 26, 1 


