
Sobota 22.12. 
Mária hovorila: „Velebí moja 

duša Pána a môj duch jasá 
v Bohu, mojom Spasite ovi, 
lebo zhliadol na poníženos  

svojej služobnice. H a, od 
tejto chvíle blahoslavi  ma 

budú všetky pokolenia, lebo 
ve ké veci mi urobil ten, kto-
rý je mocný, a sväté je jeho 
meno a jeho milosrdenstvo 

z pokolenia na pokolenie 
s tými, o sa ho boja.  

Lk 1,46-56 

Kres an je ako plav ík, ktorý 
na ve kej plachetnici brázdi 
moria, aby objavoval nové 
svety. Vyšplhá sa na vrchol 
hlavného s až a a skú-
ma obzor v nádeji, že 
uvidí obrys neznámeho 
pobrežia. Plav ík nesmie 
ma  morskú chorobu 
ani trpie  závratmi. Sám 
neriadi lo , jeho úlohou 
je len bdie  na vyhliad-
ke. Ke  sa v dia ke obja-
ví zem, výkrikom oznámi 
jej objav všetkým le-

Jozef duševne ochorel, prepa-
dol temnému zúfalstvu a na-
pádali ho myšlienky na seba-
zni enie. Nebol schopný sám 
seba vylie  vlastnými metó-
dami, vydal sa na juh, aby vy-

adal pomoc u Dávida. 

Na svojej púti Jozef jeden 
ve er odpo íval v oáze, kde sa 
dal do re i so starším cestova-
te om. Ke  mu Jozef popísal  
dôvod a cie  svojej púte, ces-
tovate  sa mu ponúkol ako 
sprievodca, aby mu pomohol 
vyh ada  Dávida. Neskôr, po-

as ich dlhej spolo nej cesty, 
odhalil cestovate  Jozefovi 
svoju totožnos . To on bol 
Dávid – muž po ktorom Jozef 
pátral. 

Dávid bez váhania pozval 
svojho mladšieho, zúfalého 
spolo níka do svojho domu, 
kde spolu žili a pracovali mno-
ho rokov. Po rokoch Dávid 
ochorel a na smrte nej posteli 
si zavolal svojho mladšieho 
brata, aby sa vyspovedal. Ho-
voril o niekdajšej chorobe 
Jozefa a o jeho ceste za sta-
rým Dávidom s prosbou o 
pomoc. Bol to zázrak, že sa 
stretli. 

Ale aj Dávid bol v tom ase 
ve mi zúfalí. I on sa cítil 
prázdny a duševne m tvy. 
A ke že si sám nevedel 
pomôc , vydal sa na cestu, 
aby túto pomoc vyh adal. 
Práve v tú noc, ke  sa 
stretli v oáze, bol na ceste 
za slávnym mníchom me-
nom Jozef. 

Tretí adventný týžde  2018 Farnos  svätého Tomáša apoštola Šípok  

Druhá adventná 
nede a 16. 12. 

ud žil v o akávaní a všetci si 
o Jánovi v duchu mysleli, že 
azda on je Mesiáš. Ale Ján 
dal odpove  všetkým: „Ja 

vás krstím vodou. No prichá-
dza mocnejší, ako som ja. Ja 
nie som hoden rozviaza  mu 
remienok na obuvi. On vás 

bude krsti  Duchom Svätým 
a oh om. V ruke má veja ku, 

aby si vy istil humno 
a pšenicu zhromaždil do svo-

jej sýpky, ale plevy spáli 
v neuhasite nom ohni.“  

Lk 3,10-18 

„Pán, tvoj Boh, je s tebou, 
on je mocný, on a zachrá-

ni.“ Sof 3,17 

Prejs  púš ou si vyžaduje 
námahu, no nie je to nemož-
né. Na to, aby sme sa mohli 
popasova  s touto výzvou, je 
užito né uvies  nieko ko rád. 
Nevz ova  sa od karavány, 
nevlá  so sebou zbyto nú 
zá až, ale vzia  si len nieko -
ko nevyhnutne potrebných 
vecí, pozorova  a rozozná-
va  fatamorgány, vedie  sa 
orientova  poh adom na 
hviezdy, nepresta  túži  po 
kone nom cieli... a za kaž-
dých okolností si zachova  
úsmev. 

V púšti prevláda zlo a kliat-
ba, ni  v nej nerastie, sa-
motný udský život je v nej v 
neustálom ohrození. Záro-
ve  je však púš  miesto, 
ktoré si Boh vybral, aby 
v om ukázal svoje moc-
né, milosrdné a spásne 

iny. Božie volanie vedie do 
tejto hrozivej oblasti tých, 
ktorých si on sám zvolil, aby 
sa stali jeho udom. 

Pondelok  17.12. 

Jakub zavolal svojich synov 
a povedal im: „Zhromaždite 

sa a oznámim vám, o vás 
aká v alekej budúcnosti: 

Zhromaždite sa 
a po úvajte, Jakubovi syno-
via, po ujte Izraela, svojho 

otca! Gn 49, 1-2 

Jedna mladá žena viedla 
dlhý boj so svojím prísnym 
otcom, ktorý jej nevedel 
prejavi  štipku citu. V nádeji 
na isté zblíženie a nový za-

iatok sa tešila, ke  ju otec 
pozval na spolo nú pre-
chádzku. Tešila sa, že bude 
nieko ko hodín s ním sama. 
Ale z dlho o akávaného výle-
tu bola katastrofa. Otec sa 
choval ako obvykle a dlho sa 

ažoval, že sa musí pozera  
na škaredú, odpadkami zne-

istenú rie ku popri ceste. 
Ona naopak v krásnej rie ke 
žiadne odpadky nevidela. 
Nevedela teda, ako má na 
toto jeho frflanie reagova . 
Nakoniec obaja stíchli a po 
celý as sa na seba ani nepo-
zreli. 

nom posádky, ktorí ju zdola 
ešte nemôžu vidie . 

Podobne ako plav ík, kres an 
skúma znamenia nového sve-
ta. Musí to by  bdelý lovek, 
ktorý celou svojou bytos ou 

akáva budúcnos , prahne 
po nej a rád by urýchlil je prí-
chod. Kres an je v kone nom 
dôsledku mužom túžby. Je 

lovekom, ktorý bdie na stráži 
uprostred noci tohto sveta  a 

akáva brieždenie, ktoré má 
prís . „Bdie v o akávaní prí-
chodu svojho Pána, aby mu 
otvoril hne  ako zaklope.“ 



Neskôr však išla tou istou 
cestou sama a s úžasom si 
všimla, že tam sú dve rie ky. 
Na každej strane cesty jed-
na. A tá jedna z nich bola 
presne taká špinavá a zne is-
tená ako ju otec opisoval. 
Ale kým sa nau ila pozera  
okom svojho otca, bolo už 
neskoro. Otec bol už po smr-
ti. 

 

Utorok 18.12. 
S narodením Ježiša Krista to 
bolo takto: Jeho matka Má-

ria bola zasnúbená 
s Jozefom. Ale skôr, ako by 
boli za ali spolu býva , uká-
zalo sa, že po ala z Ducha 
Svätého. Jozef, jej manžel, 

bol lovek spravodlivý 
a nechcel ju vystavi  potu-
pe, preto ju zamýš al pota-

jomky prepusti . Ako o tom 
uvažoval, zjavil sa mu vo 

sne Pánov anjel 
a povedal: „Jozef, syn Dávi-
dov, neboj sa prija  Máriu, 
svoju manželku, lebo to, o 
sa v nej po alo, je z Ducha 
Svätého. Porodí syna a dáš 
mu meno Ježiš; lebo on vy-

slobodí svoj ud z hriechov.“ 
Mt 1,18-24 

Raz šes ro né diev atko 
zostalo v kaplnke dve hodiny 
a modlilo sa. Mama sa jej 
pýta: „celý as si sa modli-
la?“ A ona na to: „najprv 
som sa pomodlila svoju mod-
litbu. A ke  som skon ila, 
len som zostala ticho a ne-
chala som Boha pracova  vo 
svojom srdci.“ 

Terézia z Lisieux  opakova-
ne hovorila o tom,  aké ah-
ké je modli  sa v odovzda-
nosti Pánovi, dokonca aj v 
spánku: „malo by ma mr-
zie , že už sedem rokov po-

as modlitieb a po akovania 
po prijímaní zaspávam. Ale 
nemrzí ma to. Myslím si, že 
deti ky sa svojim rodi om 
pá ia rovnako, i spia, alebo 
sú hore.“ 

Streda 19.12. 
„Tu sa mu zjavil Pánov an-
jel; stál na pravej strane 
kadidlového oltára. Ke  

ho Zachariáš zbadal, z akol 
sa a zmoc ovala sa ho hrô-
za. Ale anjel mu povedal: 

„Neboj sa, Zachariáš, lebo je 
vyslyšaná tvoja modlitba. 
Tvoja manželka Alžbeta ti 

porodí syna a dáš mu meno 
Ján. Budeš sa radova  

a plesa  a jeho narodenie 
poteší mnohých. Lebo on 
bude ve ký pred Pánom. 

Víno a opojný nápoj pi  ne-
bude a už v matkinom lone 
ho naplní Duch Svätý. Mno-

hých synov Izraela obráti 

k Pánovi, ich Bohu. Sám pôj-
de pred ním s Eliášovým 

duchom a mocou, aby obrá-
til srdcia otcov k synom 
a neveriacich k múdrosti 
spravodlivých a pripravil 

Pánovi dokonalý 
ud.“ Zachariáš povedal an-
jelovi: „Pod a oho to po-
znám? Ve  ja som starec 

a moja manželka je 
v pokro ilom veku.“ Anjel 

mu odpovedal: „Ja som Gab-
riel. Stojím pred Bohom 
a som poslaný hovori  

s tebou a oznámi  ti túto 
radostnú zves . Ale one-

mieš a nebudeš 
môc  hovori  až do 

a, ke  sa toto sta-
ne, lebo si neuveril 
mojim slovám, kto-

ré sa splnia 
v svojom ase.“  

Lk 1,5-25 

Istý mních, ktorého trápilo 
pokušenie utiec  z mníšstva, 
sa rozhodol, že odíde pre  

zo svojej cely. Obúva si san-
dále a tu zbadá iného mní-
cha, ktorý robí to isté. Ten sa 
mu prihovorí: „Som tvoje ja. 
Ak opúš aš toto miesto kvôli 
mne, vedz, že budem stále s 
tebou, kamko vek sa po-
hneš.“ 

 

Štvrtok 20.12. 
Boh poslal anjela Gabriela 

do galilejského mesta, ktoré 
sa volá Nazaret, k panne 

zasnúbenej mužovi z rodu 
Dávidovho, menom Jozefo-
vi. A meno panny bolo Má-

ria. Anjel prišiel k nej 
a povedal: „Zdravas‘, milosti 

plná, Pán s tebou.“ Ona sa 
nad jeho slovami zarazila 
a rozmýš ala, o znamená 
takýto pozdrav. Anjel jej 

povedal: „Neboj sa, Mária, 
našla si milos  u Boha. Po-

neš a porodíš syna a dáš 
mu meno Ježiš. On bude 
ve ký a bude sa vola  Sy-

nom Najvyššieho. Pán, Boh, 
mu dá trón jeho otca Dávi-
da, naveky bude kra ova  

nad Jakubovým rodom 
a jeho krá ovstvu nebude 

konca.“ Mária povedala an-
jelovi: „Ako sa to stane, ve  
ja muža nepoznám?“ Anjel 
jej odpovedal: „Duch Svätý 

zostúpi na teba a moc Najvy-
ššieho a zatieni. A preto aj 
die a bude sa vola  svätým, 
bude to Boží Syn. Aj Alžbe-
ta, tvoja príbuzná, po ala 

syna v starobe. Už je 
v šiestom mesiaci. A hovorili 
o nej, že je neplodná! Lebo 
Bohu ni  nie je nemožné.“ 
Mária povedala: „H a, slu-
žobnica Pána, nech sa mi 

stane pod a tvojho slova.“ 
Lk 1, 26-38 

My kres ania by sme mali 
ma  v živote postoj ako má 
bezpe nostný pás v aute. 
Ke  je všetko v poriadku, 
ke  nehrozí žiadne nebez-
pe enstvo, ani nevieš, že ho 
máš. Nevnímaš, že dohliada 
na tvoju bezpe nos  a že je 
tam. Ale akonáhle sa udeje 
situácia, v ktorej by sa ti 
mohlo nie o sta , pás v aute 

a bude pevne drža , aj ke-
by to bolo nepríjemné 
a bolelo a to, ale môže ti 
zachráni  život. 

Máme ma  postoj ako bez-
pe nostný pás v aute, ako 
prechod na ceste, ako k -
ka na dverách, okuliare na 

iach, hrebe  vo vlasoch... 
Sme len neužito ní sluhovia. 

Niežeby sme nemali hodno-
tu. Ale ide o to, že milos  
ktorú dostávame od Boha 
dostávame úplne zadarmo. 
Bez toho aby sme si mohli 
na u nárokova  za to, o 
sme pre Pána Boha urobili. 

i sa modlíme, i sme na sv. 
omši, i robíme dobré skut-
ky, i ideme na sv. spove , 

i ítame Božie slovo... sme 
len služobníci Pánovi. 

Božiu milos  si nemôžeme 
zaslúži . Je totiž úplne za-
darmo. 

 

Piatok 21.12. 
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 ženami 
a požehnaný je plod tvojho 
života. ím som si zaslúžila, 

že matka môjho Pána pri-
chádza ku mne? Lebo len o 
zaznel tvoj pozdrav v mojich 
ušiach, rados ou sa zachve-

lo die a v mojom lone. 
A blahoslavená je tá, ktorá 
uverila, že sa splní, o jej 

povedal Pán.“  
Lk 1, 39-45 

Boli raz dvaja známi svätí 
mnísi, ktorí boli ve mi užito -
ní svojimi radami om. 
Mladší z nich sa volal Jozef, 
ten lie il tichým na úvaním 
plným inšpirácie. udia mu 
dôverovali. Utrpenie a úz-
kos  vliate do jeho uší mizli 
ako voda v piesku púšte a 
kajúcnici od neho odchádzali 
pokojní. 

Naopak Dávid, onen druhý 
mních, osoby, ktoré u neho 

adali pomoc, aktívne kon-
frontoval. Vytušil ich nepri-
znané hriechy. Bol skvelým 
sudcom, trestajúci, ale aj 
uzmierujúci. Zachádzal s 
kajúcnikmi ako s de mi, radil 
im, trestal ich uloženým po-
káním, prikazoval im vyda  
sa na nejakú pú , nepriate-
ov nútil, aby sa išli zmieri . 

Tí dvaja mnísi sa však nikdy 
nestretli a tak troška si kon-
kurovali po dlhé roky, až 


