
 

lenivosť, istoty,... 

Posilni ,Otče, našu bdelosť v 
očakávaní Tvojho Syna, aby 
sme prežiarení jeho slovom 

spásy kráčali naproti Nemu so 
zažatými lampami. Amen. 

Pomodlím sa modlitbu k Du‐
chu Svätému. 

Sobota 15.12. 
Eliáš už prišiel, 

no nespoznali ho 

Mt 17, 10‐13 

Keď zostupovali z vrchu, uče‐
níci sa pýtali Ježiša: "Prečo 
teda zákonníci hovoria, že 
najprv musí prísť Eliáš?" On 
odpovedal: "Áno Eliáš príde a 

všetko obnoví. Ba hovo‐
rím vám, že Eliáš už 
prišiel, no nespoznali ho a 
urobili s ním, čo chceli. Takis‐
to bude od nich trpieť aj Syn 
človeka."  Vtedy učeníci po‐
chopili, že im hovoril o Jánovi 

Krstiteľovi.“ 

Ozaj každý človek má svoj 
vytúžený sen, svoj projekt 
života. Ale stretne sa môj 
projekt s tým Božím? Tak aj tí, 
čo rozprávali s Ježišom, ho 
nespoznali ako Mesiáša,  

Piatok 14.12. 
Nepočúvajú ani Jána, 

ani Syna človeka 

Mt 11, 16‐19 

Ježiš povedal zástupom: 
„Komuže prirovnám toto 

pokolenie? Podobá sa deťom, 
čo vysedávajú na námestí a 
pokrikujú na svojich druhov: 
‚Pískali sme vám, a netanco‐
vali ste; nariekali sme, a nep‐
lakali ste.‘Prišiel Ján, nejedol 
a nepil, a hovoria: ‚Je posad‐
nutý zlým duchom.‘ Prišiel 

Syn človeka, je a pije, a hovo‐
ria: ‚Hľa, pažravec a pijan, 
priateľ mýtnikov a hriešni‐

kov!‘ No múdrosť os‐
pravedlňujú jej skut‐

ky.“ 

Ján a Ježiš ukázali skutkami a 
svedectvom svojho života, že 
sa treba rozhodnúť. Rozhod‐
núť sa znamená vybrať si jed‐
nu možnosť spomedzi mno‐
hých. Tí, ktorí počúvajú Ježiša, 
sú tak trochu, ako my, pre‐
menliví, rozmarní a nevedia, 
čo chcú od života. Ani tanco‐

vať, ani nariekať... Rozhod‐
núť sa pre Ježiša, pre 
jeho životný program, 
pre jeho štýl života, 
nie je pohodlné, avšak 
krásne a vždy plné. 

Len ten, kto je ozajstný, jed‐
noduchý, milujúci život 
a pravdu a je nepriateľom 
kompromisov, je pripravený 
prijať  múdrosť života, jeho 
evanjelium vediac, že Ježiš  
zmetie všetko. Naše zvyky, 
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Každé telo uvidí Božiu spásu.  

Lk 3, 1‐6  

Chodil po celom okolí  
Jordána a hlásal krst po‐
kánia na odpustenie hrie‐
chov, ako je napísané v kni‐
he rečí proroka Izaiáša: 

„Hlas volajúceho na púšti: ‚ 

Pripravte cestu Pá‐
novi, vyrovnajte mu chod‐
níky! Každá dolina sa vyplní 
a každý vrch a kopec zníži. 
Čo je krivé, bude priame, a 
čo je hrboľaté, bude cestou 
hladkou. A každé telo uvidí 

Božiu spásu.“ 

Ján veľmi dobre vie, že nie 
on je tu tým hlavným ‐ tou 

najdôležitejšou osobnos‐
ťou. Snaží sa robiť všetko 
pre to, aby začalo pôsobiť 
pravé svetlo, ktoré má 
osvetliť tmu.  

Ján len pripravuje a urovná‐
va cestu, dáva ju do poriad‐
ku, čistí ju, aby Emanuel čo 
príde, našiel: uši pripravené 
počúvať, oči pripravené 
spoznávať a srdcia prijímať. 
Pripravuje cestu Mesiášovi, 
ktorý prinesie spásu Izraelu, 
a ktorému je všetko možné, 
pretože je najmocnejší.  

Byť kresťanom takto zna‐
mená podobať sa Jánovi, 

ktorý vytváral pod‐
mienky pre to, aby 
sa všetci mohli stret‐
núť s Kristom, naším 
Pánom. Ako spoznajú, že 

Kristus je naším Pánom? To 
podľa ovocia, ktoré prináša‐
me. Pokora a radosť i pokoj, 
ktorými svedčíme o svojej 
viere, sú prvými znakmi 
pravdivého prežívania viery, 
až potom naplno žijeme ... 
život, vzťahy i pády ‐ v tomto 
duchu je Advent časom prí‐
pravy na Jeho príchod. 

Otec každej útechy, Ty si pri-
sľúbil putujúcemu ľudu novú 
zem a nové nebo, prehovor 

dnes k srdcu svojho ľudu, aby 
v čistote viery a v svätosti 
života mohol kráčať až do 

dňa, v ktorom naplno zjavíš 
slávu svojho mena. Skrze 
Krista nášho Pána. Amen. 

Popros dobrého Boha Otca, 
aby ti pomáhal prežiť deň 
pravdivo v pokore i pokoji.  

Pondelok  10.12. 
Dnes sme videli  

obdivuhodné veci 

Lk 5, 17‐26 

Keď v istý deň Ježiš učil, 
sedeli pri ňom farizeji a zá‐
konníci, čo poprichádzali zo 
všetkých galilejských a ju‐
dejských dedín i z Jeruzale‐
ma; a mal od Pána moc 

uzdravovať. Tu muži prinies‐
li na nosidlách človeka, kto‐
rý bol ochrnutý, a pokúšali 
sa dostať ho dovnútra a po‐

lebo ešte neprišiel Eliáš. Avšak 
nový Eliáš je Ján Krstiteľ. Pô‐
vod bratranca zdôrazňuje 

pôvod Ježiša. Nuž už sa 
nemôžeme tváriť ako‐
by nič: Ježiš sľubuje stoná‐
sobok a život večný spolu 
s prenasledovaním. Pravý 
kresťan sa zaradí do radu 
tých, ktorí dosiahnu slávu 
vzkriesenia prostredníctvom 
cesty kríža a utrpenia. Prijať 
Ježiša, ktorý prichádza, zna‐
mená, uvedomiť si realitu utr‐
penia a slávy v tajomstve jeho 
osoby. 

Uznaj či nie je to tak aj živote, 
že ak sa túžim realizovať 
v štúdiu, profesii, nakoniec 
v akomkoľvek smere, musím 
sa zaviazať študovať, znášať 
ťažkosti, námahy? Veď predsa 
námaha záväzku mi dáva za‐
chutiť dosahovaný cieľ. 

Všemohúci Bože, nech z nás 
svieti žiara Tvojej slávy, Kris-
tus Tvoj jediný Syn, nech svo-
jim príchodom zvíťazí nad tem-
notami zla a nám nech dá zakú-

siť, že sme synovia svetla.  
Skrze Krista nášho Pána. 

Amen 

A dnes si ty vyber, čo urobíš!  

Vyber si ty! 
Ako zareaguješ na 
Jeho pozvánku? 



 

 

 

 

ložiť pred neho. Ale keď pre 
zástup nenašli priechod, 

kadiaľ by ho vniesli, vyšli na 
strechu a cez povalu ho na 
lôžku spustili priamo pred 
Ježiša. Keď videl ich vieru, 
povedal: „Človeče, odpúšťa‐
jú sa ti hriechy.“ Tu zákonní‐
ci a farizeji začali uvažovať: 
„Ktože je to, že sa takto rú‐
ha?! Kto môže okrem Boha 

odpúšťať hriechy?“ 
.... 

Všetkých sa zmocnil úžas a 
velebili Boha, a plní bázne 

hovorili: „Dnes sme vi‐
deli obdivuhodné 

veci.“ 

Toto je pravé uzdravenie 
ľudskej duše  ‐ vidieť veci 
tak ako ich vidia bo‐
žie oči. A tak už nie je so‐
bota a zákon, ktoré vidia oči 
farizeja na prvom mieste, ale 
je to môj syn, ktorý je práve 
teraz chorý a potrebuje mo‐
ju otcovskú blízkosť. Vari 
keby sa niekomu stratil syn, 
nechal by ho v hore 
(problémov) samého? Alebo 
ak by niekto od otca žiadal 
kúsok chleba, vari by mu dal 
kameň. A Boh ako otec ho‐
vorí: „A dám vám nové srdce 
a nového ducha vložím do 
vás; odstránim z vášho tela 
kamenné srdce a dám vám 
srdce z mäsa.“ (Ez36,26)  Ka‐
menné srdce nie je zraniteľ‐
né, ako srdce z mäsa. A prá‐
ve to je tá božia cesta, mať 
srdce zraniteľné ‐ On sa robí 
zraniteľným. Prichádza ako 
malá dieťa. A aj keď sú zá‐
konníci a farizeji blízko Ježi‐

ša ‐ priam sa ho dotýkajú, no 
v skutočnosti sú od neho 
veľmi, veľmi vzdialení. 

Odstráň zo mňa Bože srdce z 
kameňa a daj mi srdce z mä-
sa. Nauč má tráviť čas tak 

aby som bol, tam kde budem, 
vždy v Tvojej blízkosti. Kde-

koľvek budem. Amen.  

Zapíš si dnes aspoň jednu 
vec, situáciu keď si aj ty bol 
svedkom obdivuhodných 
božích vecí. A vlož si to do 
svojej modlitebnej knižky 
alebo Biblie. 

Utorok 11.12. 
Boh nechce, 

aby zahynuli maličkí 

Mt 18, 12‐14 

„Čo myslíte? Keby mal nie‐
kto sto oviec a jedna z nich 
by zablúdila, nenechá tých 

deväťdesiatdeväť 
na vrchoch a nepôjde hľa‐
dať tú, čo zablúdila?  A keď 
sa mu ju podarí nájsť, veru, 

hovorím vám: Bude mať 
z nej väčšiu radosť 
ako z tých deväťdesiatich 
deviatich, čo nezablúdi‐

li.  Tak ani váš Otec, ktorý je 
na nebesiach, nechce, aby 

zahynul čo len jediný 
z týchto maličkých.  

Je tu ovca, ktorá sa stratí. 
Čo znamená stratiť sa? Je 
to: nasledovať akúkoľvek 
doktrínu, byť zmietaný kaž‐
dým vetrom, nevedieť čo 
skôr, veriť všetkému 
a zároveň ničomu. Rovnako 
Nebeský Otec má o nás sta‐
rosť, nechce, aby sme sa 
stratili. Zveruje nás človeku 

tak, ako sa hráč zverí do rúk 
náročného trénera. Túto 
jeho starostlivosť vnímame v 
osobe rodiča, či dobrého 
kňaza, alebo v dobrých vy‐
chovávateľoch, animáto‐
roch: sú to oni, ktorí ma 
sprevádzajú na mojej ceste. 

Pán mi dáva poznať svoju 
vôľu prostredníctvom Božie‐
ho slova, prikázaní a blahos‐
lavenstiev, aby som sa ne‐
stratil. 

Som stále v Božom 

srdci, som jeden z je‐
ho maličkých, ktorý 
má rásť v múdrosti, 
veku a obľube u ľudí. 
Čoho sa mám báť? Iba toho, 
že Ho nemám dostatočne 
rád. 

Bože, ty si radostnou zvesťou 
o Spasiteľovi obsiahol končiny 

zeme, daj aby všetci ľudia 
prijali úprimne a s radosťou 
Jeho narodenie. Skrze Krista 

nášho Pána. Amen. 

Pomodlím sa žalm 23, Pán je 
môj pastier. A poďakujem sa 
mojim rodičom (keď sú u 
Pána, tak Bohu za nich poďa‐
kujem). 

Streda 12.12. 
Poďte ku mne všetci, 
ktorí sa namáhate 

Mt 11, 28‐30 

Ježiš povedal: „Poďte ku 
mne všetci, ktorí sa na‐
máhate a ste preťažení, a ja 

vás posilním. Vezmite na 
seba moje jarmo a učte sa 
odo mňa, lebo som tichý 

a pokorný srdcom; a nájdete 
odpočinok pre svoju dušu. 
Moje jarmo je príjemné 
a moje bremeno ľahké.“ 

Často si predstavujem, že 
Boh je ten, ktorý ma utláča... 
ale evanjelium mi to vyvra‐
cia. Ježiš je iný, nie je sties‐
ňujúci. Stretnutie s Ním 
(poďte ku mne), jeho napo‐
dobňovanie (učte sa odo 

mňa), mi dáva zakúsiť jeho 
miernosť a pokoj. Ježiš po‐
núka a neprikazuje.  

Je to ponuka, ktorú 
môžem zodpovedne 
prijať i jednoducho 
odmietnuť. Všetko je 
teda príjemné a ľahké, pre‐
tože Ježišova logika a jeho 
štýl nie je myslieť na seba, 
ale na druhých. Nie „ja“ ale 
„ty“. Nie je pravda, že kto 
robí za seba, robí pre troch 
ale robí sám a zle. 

Všemohúci Bože, ty nás voláš 
pripraviť cestu Kristovi. Daj, 

aby sme pre slabosť našej 
viery neostali iba v očakávaní 
potešujúcej prítomnosti nebe-
ského lekára. No pomôž nám 
prijímať Jeho pozvania, Tvoje 
pozvania. Skrze Krista nášho 

Pána. Amen. 

Dnes pozvem niekoho z 
mojej rodiny pomodliť sa 
spolu so mnou tri Zdravasy 
za požehnanie pre rodinu 
pre živých a večný pokoj pre 
mŕtvych. 

Štvrtok 13.12. 
Nik nepovstal väčší ako Ján 

Krstiteľ 

Mt 11, 11‐15 

Ježiš povedal zástupom: 
„Veru, hovorím vám: Medzi 
tými, čo sa narodili zo ženy, 
nepovstal nik väčší ako Ján 
Krstiteľ. Ale ten, kto je 
v nebeskom kráľovstve 

menší, je väčší ako 
on.  Od dní Jána Krstiteľa 

podnes trpí nebeské kráľov‐
stvo násilie a násilníci sa ho 
zmocňujú. Lebo všetci Pro‐

 

roci i Zákon prorokovali až 
po Jána:  A on sám ‐ ak to 

chcete prijať  
‐ je Eliáš, ktorý má prísť.   

Kto má uši, nech po‐
čúva! 

Vlastniť dve uši, ktoré vedia 
rozlišovať jemné zvuky, to 
ešte neznamená vedieť po‐
čúvať. Počúvanie nie je len 
otázka decibelov, ktoré ucho 
vie zachytiť.  

Schopnosť preniknúť 
do toho, čo sa počú‐
va, je vecou srdca 
a mysle.  
Slová sa stávajú konkrétnymi 
gestami, postojmi, ako žiť 
každý deň. Vedieť počúvať ti 
umožní zachytiť podstatu 
života osoby, ktorú máš 
pred sebou. Pomôže ti po‐
chopiť jej najhlbšie potreby a 
aj tie, ktoré ti tá osoba nemá 
odvahu povedať. 

Vzbuď, Bože, vieru svojho 
ľudu, aby pripravil cesty pre 
Tvojho jediného Syna, a pre 
tajomstvo jeho príchodu, aby 
Ti tak mohol slúžiť vo svätosti 
života a v mnohorakosti život-
ných situácií. Skrze Krista 

nášho Pána. Amen. 

Dnes skús ... Počúvať a nie 
len vlastniť uši!  

Dnes som počul toto: 
................................................
................................................
................................................
................................................
................................................
................................................
................................................
................................................

 
 
 
 
 

Pozývam ťa 


