„Žíznim!“ zvyšuje sa intenzita
volania. Neruš, Bože, teraz na
to nie je priestor. Budem a
po úva neskôr, ve sa ve er
chystám na omšu aj na krížovú cestu. Tam sa môžeme
porozpráva . Teraz potrebujem rieši iný problém,
s manželom nám to dlhšie
nejde, akosi viazne komunikácia. Možno keby sa inak postavil k danej veci, bolo by tu aj
nejaké východisko. To ja by
som mala vola po š astí
a harmónii.

tebe, pretože a mám rád
a túžim patri do tvojho života, chcem s tebou prechádza každým okamihom,
podopiera a v ažkých
chví ach, stá pri tebe, ke
sa necítiš dobre, smia sa
nad úspechmi ale aj zdravou
kritikou. Áno, žíznim po tebe, lovek.“

... prepá , Pane. Aj ja ti asto
túžim poveda , ako a potrebujem, ale zostávam len
pri túžbe a neurobím krok
vpred. asto sa chcem
„Žíznim!“ ozýva sa. Pane, už
s tebou streta v modlitbe,
zase? Mám lena rodiny
ale zostávam len pri prázdv nemocnici, treba mu nie o
nych slovách a monológoch.
prinies , nechaj ma teraz tak.
asto ti chcem odovzda
Nestíham sa teraz modli ,
celý svoj život, ale ke príde
som v asovom nedostatku.
na lámanie chleba, ponuku
To ja by som mala vola po
stiahnem, lebo neladí
vä šom pokoji a pohode.
s mojimi predstavami. asto
viem
o tebe rozpráva sia„Žíznim!“ Ml , prosím, Bože.
hodlhé
a hlboké veci, ale
O chví u je tu ve ká noc, vieš,
praktický život viery mi uniko ko toho treba pripravi ?
kol už dávno. asto ti chcem
Uprata , zariadi , navari ,
napiec , prichysta . Najvä šie vloži do rúk udí a vz ahy,
sviatky roka, o nevieš, ko ko ale pritom v sebe živím staré
zranenia a krivdy. asto kritije s tým práce? To ja by som
zujem druhých za ich postomala vola po oddychu.
je, ale nevidím, že ten postoj
„Žíznim!“ Pane... ve som a
mám aj ja. asto sa robím
prosila, aby si ml al.
dôležitá a skúsenejšia, než
„Die a moje, ty po mne
iní, ale nevidím, že
žiadostíš mnohé veci a umáv mnohých veciach sú aleraš sa nimi. Ako ti poveda , že ko predo mnou. asto vidím
nie sú také dôležité, ako im
svoje utrpenie ako ažký
prisudzuješ? Ako a naplni
údel a chcem, aby ma obdipokojom, ke mi nedáš prievovali, ako ho nesiem, ale
stor? Áno, moje srdce túži po nevidím, že je to len kopa
tebe, volám „žíznim“, pretože mojej pýchy.
sa neviem presta radova
„Žíznim!“ Áno, Pane. Už
z tvojej existencie, z toho, že
viem. Po celý ten as to vosi moja, z blízkosti, ktorú môlala moja duša... Po tebe.
žeme zakusova .. Bažím po

Sobota
30.3 .2019

Mýtnik stál celkom vzadu
a neodvážil sa ani o i k nebu
zdvihnú , ale bil sa do
s a hovoril: ‚Bože, bu milostivý mne hriešnemu.‘
(Lk 18, 9-14)

Milý mýtnik,
aka za tvoju pokoru. Prosil si
o milosrdenstvo, lebo si pochopil, že Boh sa nepozerá na
hriech, ale na úprimnú kajúcnos .
ažko mi ís na spove .
Pýcha – tá ma tla í, bráni mi
da odpove , ktorá sa ti pá i.
Na u to dnes zvalím, tak je to
vždy ahšie.
Tú trochu pravdy v sebe - i by
som ju našiel?
Ako h ada , Pane,
s lenivos ou ducha?
Vari nájdem stud u aj uprostred sucha?
o ulovím v sieti?
... prepá mi to, Pane, mám
zmýš anie detí.
Mali ké a smiešne!
Tak ma, prosím, poteš. Milujúc a nežne.
Zopakuj mi slová: „Cho a už
viac nehreš.“

Pôstne listy

2019
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Farnos svätého Tomáša apoštola Šípok

Nede a
24.3. 20 19

Mojžiš si povedal: „Pôjdem
sa pozrie na tento zvláštny
jav, pre o ker nezhára.“ Ke
Pán videl, že sa prichádza pozrie , Boh ho
z t ového kra oslovil:
„Mojžiš, Mojžiš!“ On
odpovedal:
„Tu som.“
(Ex 3, 1-8a. 13-15)

životnej situácii, prázdnote,
všednosti - a premie am ju.

Mojžišovo srdce sa formovalo práve na púšti. 40 rokov ho tu nik nevidel, nik ho

Milý Mojžiš...
Pre teba to bol oby ajný všedný de . Pásol si
ovce. Tak ako každý
de , aj teraz si vstupoval do púšte, do prázdnoty, nehostinnosti
prostredia. A tu zrazu
stojí pred tebou tajomstvo – horiaci ker, ktorého plame pohlcuje.
Nerozumieš? Nechápeš?
Žasneš? Je to tajomstvo, ktoré vstupuje do
tvojej všednosti, oslovuje a, púta tvoju pozornos , a ty zrazu túžiš ís
k nemu. A Boh vidí túžbu
tvojho srdca, volá a menom
a sám sa ti dáva v rozhovore
pozna , predstavuje ti ve ké
veci, ktoré robí v živote udí.
Vraví – Ja som!, existujem,
som živý, prítomný v každej

nechválil, musel odvies
svoju prácu. A práve vtedy
ho Boh pozýva, lebo jeho
srdce je pripravené...
Chce to odvahu vstúpi do
života s Bohom, však? Vykro na púš , ktorá ukazuje, o je v loveku.
V prítomnosti Boha lovek

spoznáva svoje tajomstvo.
Ob as mám strach, o
v sebe nájdem. Som zakorenený vo svojej každodennosti, zvyku, bojím sa vykro ,
by v modlitbe tvorivejší,
neviem pomenováva
veci v sebe. Cítim nehostinnos a nepokoj
svojho vnútra. No
nikdy nepochopím
veci, ktoré sa vo mne
dejú, ak nie pred Bohom. Môžem si to
nahovára , ale len
Boh mi odha uje vnútro. Ak túžim, aby moje vnútro nezostalo
zakrpatené, mal by
som sa s ním rozpráva , ešte predtým,
ako pôjdem nie o
robi a prežíva vz ahy. Rozhovor
s Bohom, to sú dve
živé osoby, kde Boh
môže rozpráva
a meni ma. Chce, aby
som sa pre neho znova nadchol a cítil to
tajomstvo lásky, ktorá nezhára. Aby nadšenie nebolo
iba chví kovým vzplanutím,
ale trvalým rozhodnutím,
ktoré premie a moje postoje. Boh si ma vychováva, aby
môj vz ah s ním prechádzal
do konkrétnych skutkov.

Pondelok
25.3 .2019
Anjel prišiel k nej a povedal:
„Zdravas‘, milosti plná, Pán
s tebou.“ (Lk 1,26-38)

Drahá Mária...
Boh mi a v tomto texte
evanjelia predstavuje do detailov. Nielen konkrétny kraj
a miesto, kde si žila, nielen
pokolenie a tvoje meno, ale
všetky záchvevy tvojho srdca.
Pre o som si to nikdy predtým nevšimla? Predstavuje mi
a aj s Jozefom ako udí, ktorí
vpustili Boha do svojho vnútra a Boh cez nich robí ve ké
veci. Oslovuje a „plná milosti“, lebo si mu vo svojom živote vedela da priestor, vedela
si by prázdna samej seba,
bez egoizmu a požiadaviek.
Ak by si sa robila dôležitá,
Boh mi nemal kam vstúpi .
Možno si mnohým veciam
nerozumela, no dôverovala si.
Bez reptania. Namiesto otázok „pre o?“ si o všetkom
v srdci premýš ala a vykro ila
do dobrodružstva s Bohom.
Mohla si všetkým v Nazarete
vysvet ova , že Boh v tebe
koná zázrak, no ty si všetko
ml ky uchovávala v srdci a
dôverovala.

Máriu si Boh vyvolil pre jej
pokoru a jednoduchos . Nekomplikovala. Nestresovala.
Neh adala spôsob, ako vycúva zo zložitej Božej požiadavky. Mohla, no neurobila
tak. Dôverovala. Viem aj ja

tak Bohu dôverova ? o mu
ponúkam – svoje predstavy
o živote alebo nechám jeho,
aby ma naplnil? Mária sa
zamerala na Boha. Používala
málo slov a ve a srdca. Nechala zostúpi Boha do svojho bydliska, domu, do konkrétnej chvíle, upriamila sa
na Božie konanie
v každodenných situáciách.
Bola snúbenicou, matkou,
vychovávala die a. Zažívala
všetky životné situácie, ktoré sú nám známe. A snažila
sa, aby všetko v jej živote
vychádzalo z ticha a s Božím
požehnaním.

Utorok
26.3. 20 19
Preto sa nebeské krá ovstvo podobá krá ovi, ktorý
sa rozhodol vyú tova so
svojimi sluhami. Ke za al
tova , priviedli mu jedného, ktorý bol dlžen desa tisíc talentov. ... a pán sa nad
sluhom z utoval, prepustil
ho a odpustil mu aj dlžobu.
(Mt 18, 21-35)

Milý sluha,
tak ve a si dostal do daru.
Uvedomuješ si to vôbec?
Pán ti poži al 10 000
talentov, o je približne 360 000 kg
zlata. To nie je
ve a, to je nekone ne ve a! Je
k tebe štedrý, no aká,
ako odpovieš. Je tvoje

Streda

srdce vnímavé a citlivé vo i
ostatným?

V

a si dostal do daru možností k dobru v mali kostiach
dní.
o povieš Bohu, ak si bol ne inný?

27.3 .20 19
„Len dávaj ve ký pozor na seba
a na svoju dušu a nezabudni na
veci, ktoré si videl na vlastné
i, nech nevymiznú z tvojho
srdca...“ (Dt 4, 9)

Že nedalo sa milova , lebo nebol as?
Že utrpenie bolí a nechceme ho
v nás?
Ve a si dostal do daru možností
k láske v mali kostiach dní.

i z tej kopy darov sa ti každý
máli?!
Ve a si dostal do daru možností
pokory v mali kostiach dní.
Zam kni trochu. Bol si v tom
inný?
Ve a si dostal do daru...

28.3 .2019
ujte dnes jeho hlas:
„Nezatvrdzujte svoje srdcia
ako v Meribe, ako v d och
Massy na púšti, kde ma pokúšali vaši otcovia, skúšali
ma, hoci moje skutky videli.“
(Ž 95, 8-9)
o v sebe nosíš a aké vlastne
si?

Dostala som dar

Ve a si dostal do daru možností
aky v mali kostiach dní.

Že nenašli sa dôvody, o by za
to stáli?

tvrtok

Srdce moje,

Ak vravíš k Bohu, bu k Nemu
úprimný. Že si bol, lovek, lenivý, a nie jedenkrát a že pýcha
spôsobí ve mi rýchly pád.

o vravíš na to, že si bol nený?

neustále vstáva po vnútornom súboji...

Milý

lovek,

nedovo svojmu srdcu, aby zabudlo. Pripomínaj si, o pekné si
s Bohom zažil. Praj, raduj sa,
akuj v modlitbe. Boh šiel kvôli
tebe až na kríž.

Tie chvíle s Bohom, to neznamená, že sa splní presne to, po
om túžim...ale že napriek bolesti a ažkostiam uverím v nádej... Tie chvíle s Bohom je aj
moment, ke ležím
v nemocnici a príde ku mne
sestri ka a vezme ma za ruku,
len tak, na povzbudenie...
Tie chvíle s Bohom, to je situácia, ke mi niekto lezie na nervy, no poviem si – možno je
vnútorne ove a bohatší ako ja,
len má teraz zlé obdobie...
Tie chvíle s Bohom, to je možnos ís na spove a chcie

ek. Malé,
z dreva vyrezané srdce
a v om znova vyrezaný tvar
srdca. Pár dní mi ležal na
stole. Po každom dni v práci
mi na padol poh ad. Raz
som prichádzala nahnevaná
a vtedy som hromžila, aká
hlúpa a arbavá srdcom
viem by , inokedy som prišla
nadšená, ko ko tvorivej lásky som v om objavila. Malé, z dreva vyrezané srdce
a v om znova vyrezaný tvar
srdca. Symbol otvorenosti
alebo mojej prázdnoty?
Otvorenos = rados . Ke
dovolím srdcu, aby stratilo
rados z tých drobných, jednoduchých vecí, tak srdce
tvrdne. Za ína vidie negatívne, závidí, nedopraje, má
strach, nedokáže milova .
Nedokáže sa otvára . Práve
rados je jedným z postojov,
kedy sa moje srdce formuje,

vtedy akoby mäklo, stávalo
sa jemnejším, otvára sa dokorán Božiemu pôsobeniu,
je vnímavejšie na potreby
druhých. A ruka v ruke
s otvorenos ou srdca prichádza láska. Tá úprimná, pravá,
ke sa prestávam to iba
okolo seba.

Piatok
29. 3. 2019
Zákonník mu vravel:
„Dobre, U ite , správne si
povedal: ‚Jediný je a okrem
neho iného niet; a milova
ho z celého srdca, z celého
rozumu a z celej sily‘
a ‚milova blížneho ako seba
samého‘ je viac
ako všetky zápalné
a ostatné obety.“
(Mk 12, 28b-34)

Milý zákonník,
Ty si to pochopil hne . Treba
žízni po Bohu celým svojím
bytím...
„Žíznim!“ šepol Boh z kríža,
kam som ho odsunula. Pssst,
ticho, Bože, sú tu dôležitejšie veci. Dnes ma v práci celkom nedocenili tak, ako som
dúfala. Nerozumiem tomu,
ve som ni nepokazila. Preo si nezariadil, aby si to riadite všimol? Bolo to pre
a také významné. Mohlo
by to znamena nejakú finan nú odmenu, a to sa poíta. To ja by som mala vola
po ocenení.

