William James, lekár a pro-

fesor, vo svojich knihách
zdôraz uje, že nie je dôležité, o sa stane mne, ale to,
o sa stane vo mne, lebo to
bude formova a pretvára
môj život. Žena s príbehu
vstúpila do Božích myšlienok, zmenilo jej to život.
udia sa boja skuto nej
modlitby, o ke budú musie nie o v živote zmeni .
„Na po iatku bolo Slovo“,
myšlienka v biblickom chápaní slovo je zárove in.
Skutok. Sme pozvaní naše
myšlienky meni na iny.
iny, ktoré nás najprv menia
vo vnútri, potom menia aj
naše okolie.

Dovo te pár jeho myšlienok:
„Ach Bože, ako mnoho je „Viac možno získa za jednu
tých, ktorí chodia k Tebe
hodinu na Božom poli, ako
ada útechu a rados i
za celý život na svojom.“
milos a dary, aby si im ude- "Duša, ktorá je zjednotená s
lil, ale tých, ktorí zamýš ajú Bohom, sa diabol bojí ako
urobi rados Tebe a da
samého Boha!"
nie o zo seba a zabudnú
na svoju mali kos , tých je
ve mi málo.“
„Viem ja, že Prame vytryskol a plynie, aj ke je temná
noc. Ukrytý je, a predsa ve „Láska nespo íva v tom, že
ne svieži, ale ja viem, kde
lovek cíti nie o ve ké, ale v vznikol, že tak beží, aj ke je
tom, že si mnoho odrieka a temná noc. Viem, krása je
sužuje sa pre milovaného.“ to, vrchol každej krásy, kam
nebo chodí pi , zem smäd si
hasí, aj ke je temná noc.“

2hý ADVENTNÝ týžde

Farnos svätého Tomáša apoštola - PARTIZÁNSKE Šípok

Druhá adventná
8.12 Nede a 2019
Slávny maliar a sochár Buo-

narotti sa prechádzal v skupinke svojich priate ov po
Kararskom kame olome. V
jednej chvíli sa zastavil a dlhú chví u pozeral na balvan
kame a. Priatelia ho sledovali a nadobudli dojem, že
má videnie. Ke sa akoby
prebral z extázy, pýtali sa ho
priatelia, o sa mu stalo?
„Videl som anjela,“ odpove-

14.12. sobota 2019

A už je tu zas tá výzva „k

„Vystúpil Eliáš, prorok ako
ohe , a jeho slovo horelo ako
fak a.“ Sir 48,1

Dnes cirkev oslavuje ve kého
svätca sv. Jána z Kríža. V Duchovnom speve Ján predstavuje cestu o is ovania duše,
radostné uchopenie Boha.
Obraz, ktorý svätec používal,
je ohe , ktorý ím viac horí a
stravuje drevo, tým sa stáva
žiarivejším, ba dokonca plame om. „Tak Duch Svätý,
ktorý po as temnej noci o isuje a obmýva dušu, postupom asu ju prežaruje a
ohrieva, akoby bol plameom.

bol v srdci, rukách, o iach
majstra sochára. Áno, on
ho potom zhotovil. Potom
ho videli aj ostatní. Pred
nami je alší adventný týžde . Budú to dni púšte,
zimy, mrazu, daž a... Tieto
dni sa môžu sta kame om
pre sochára. My pod a svojich schopností, rozumu,
vôle, dobrých vlastností,
pod a otvorenosti
a citlivosti vo i Bohu, môžeme vidie , o sa v nich nachádza. o z nich vytvoríme? Sta me sa majstrami
adventu. Tieto dni budú
také aké je naše srdce, ruky
a o i. Za nime si dáva pozor na myšlienky.
„Pripravte cestu Pánovi,
vyrovnajte mu chodníky!“
Mt 3,3

dal sochár Buonarotti. Nebol
to zázrak, ale oko sochára,
ke pozeralo na balvan mramoru, už videlo v kameni
svojho anjela, ktorého sa
chystal z neho vytesa . Anjel

polepšeniu“, k vyrovnaniu
cesty… Dajme sa do práce, spíšme si hriechy,
zlozvyky, dajme si predsavzatie. Patrí sa predsa
reagova na adventnú výzvu k obráteniu... ešteže
advent trvá tak krátko, pár
dní a budeme to ma za
sebou! Tak toto nie je advent! A toto nezodpovedá
ani tomu, o Ján hlásal a k
omu vyzýval! On nehlásal
obrátenie "kvôli polepšeniu", ale kvôli Pánovi, ktorý má prís ! Zrieknutie sa
starých ciest a príprava tej

2019

zmývajú celú tvoju hriešnu
minulos . Chcem, aby si žila a
milovala, a nie aby si umrela.“ Žena inštinktom vycítila,
že ku nej hovoril Boh. To bol
za iatok zmeny jej života.

novej, nie sú samoú elnými
praktikami, ale majú ma
správnu kvalitu a bku.
Pán prichádza, a preto nemôžem zosta pri starom!
Ani nemôžem zosta na
okraji cesty, ako oby ajný
pozorovate (napr. liturgie). Pán prichádza kvôli
mne, aby ma vyviedol zo
stereotypov, slepých uliiek a zaviedol ma na cestu
neznámu, dobrodružnú,
cestu, ktorá vedia k životu.
Vyviedol ma z prítmia
k svetlu viano nej hviezdy.
Chce, aby som videl v tých
kamenných adventných
och to pekné, o poteší
srdce. Za nime si dáva
pozor na myšlienky. Vyrovnajme chodníky svojho zaužívaného myslenia.

9.12. pondelok 2019

Nepoškvrnené po atie
Panny Márie
„Ona sa nad jeho slovami
zarazila a rozmýš ala, o
znamená takýto pozdrav.“
Lk 1,29

Skôr, ako bola vyhlásená

dogma o Nepoškvrnenom
po atí Panny Márie, povedal
Bartolome Esteban Murillo
matke: „Mama, nebu
smutná. Ja raz nama ujem
Pannu Máriu tak, ako ju ešte
nikto nikdy nenama oval.“
Tento Španiel žil v Seville
(1617-1682), no nebol k az a

ani teológ, ale pri inil sa o
rozšírenie poznania a pobožnosti k Nepoškvrnenému Po atiu prostredníctvom svojich malieb. Matka
z neho chcela ma k aza,
otec obchodníka. Boh si ho
viedol tak, že dnes umelecký
svet obdivuje okolo 500
Murillových malieb a nie
menej ako 25 jeho najkrajších umeleckých diel je na
po es Nepoškvrnenej Panny Márie. Jeden z jeho prvých kritikov a u ite ov o
om povedal: „Zdá sa, že je
uchvátený len Pannou Máriou.“ Pre o? Pannu Máriu
nama oval a zobrazil z bežného života, ako pracuje v
domácnosti, v záhrade, k mi
zvieratá, obklopenú de mi a
tak alej. Traduje sa, že ho
matka v de krstu zasvätila
Panne Márii a jej krása sa
stala neodolate nou víziou
jeho umeleckej duše.

Inšpirova , to je úloha svätých. Inšpirova k životu,
ktorý dáva zmysel, k životu
ktorý môže by pekný na-

priek ažkostiam. K omu
nás môže inšpirova Panna
Mária? Maliara Murilla inšpirovala k nama ovaniu
pekných obrazov. A o my,
ke nevieme ma ova ?
Každý vie ma ova výnimo né a jedine né obrazy
vo svojej duši. Štetcom sú
tu myšlienky. Panna Mária
ich mala isté a pekné.
A o my? Ak má niekto škaredé myšlienky, za ne sa
to uklada do jeho duše
a neskôr na jeho tvár. A ak
má táto osoba škaredé
myšlienky každý de , každý týžde , každý rok, jej
tvár sa stane škaredou.
Za ne sa umelo prikráš ova , až zabudne ako skuto ne vyzerá. lovek, ktorý
má dobré myšlienky, nikdy
nemôže by škaredý. Môže
ma krivý nos, nepekné
pery, dvojitú bradu
a vy nievajúce zuby. Ale ak
má dobré myšlienky, jeho
tvár žiari a vždy bude vyzera nádherne.
„Ke Duch nájde v duši
Máriu, ponáh a sa tam.“
(sv. Bernard)

10.12. utorok 2019
o myslíte? Keby mal niekto sto oviec a jedna z nich
by zablúdila, nenechá tých
devä desiatdevä na vrchoch a nepôjde h ada tú,
o zablúdila? Mt 18,12

Známy huslista Fritz Kre-

isler raz po vydarenom koncerte odchádzal z divadla v
Dubline do tmavej zimnej
noci. Ke sadal do auta,
za ul hru na husliach. Niekto hral ve mi pekne na
husliach pred divadlom, kde
on pred chví ou skon il vydarený koncert. Oslovený

hlasom pekných a istých
huslí, Kreisler chcel uvidie
toho, kto tak pekne hrá.
Ke prišiel k bo ným dverám divadla, uvidel mladú
Írku. V puzdre od huslí mala
nieko ko drobných mincí.
Ke dohrala, spýtal sa na jej
meno. Bola to Lillian Mack,
ktorá si hrou na husle zarábala. Tí, o odchádzali z divadla, plní krásnych dojmov,
jej hru ocenili pár mincami.
Kreisler za nieko ko minút si
uvedomil ove a viac. On bol
predsa hus ový virtuóz. Pozval ju do hotela, kde býval
a prosil ju, aby hrala len pre
neho. Bol tak nadšený talentom diev a, že jej hra ho
chytala za srdce. Slávny huslista objavil v jednoduchej
írskej diev ine ve ký dar,
nadanie.
as adventu chápeme aj
ako as Božej výzvy. Boh –
Dobrý pastier v každom z
nás vidí svoje die a, Božie
die a. Ako Božie deti nie
sme stvorení len pre tento
svet. Boh nám dáva náš
životný advent, aby sme
získali Božie krá ovstvo.
Každý je jedine ný. To je
dar, ktorý dáva Boh. My
asto premýš ame o sebe
v dvoch extrémoch.
V prvom premýš ame
o sebe len v tom zlom, vidíme na sebe to o sme pokazili, nadávame na seba,
ím urážame Boží obraz
v nás. V druhom extréme
vidíme v pýche, klamstve
to, o sme dosiahli, o znamenáme, ako nás vidia iní,
prispôsobujeme sa týmto
predstavám. Strácame
pravdu o sebe. Boh nás vidí
v pravde, túži, aby sme žili
(hrali) pre neho.

11.12. streda 2019
„Po te ku mne všetci, ktorí
sa namáhate a ste pre ažení, a ja vás posilním.“
Mt 11,28

Jednému mníchovi v du-

chovnom zápase si povzdychol: „Bože môj, ak si všadeprítomný, pre o som tak
asto inde ako ty?“ Tento
mních sa dopustil vážneho
zlyhania, celkom zni ený sa
vydal za majstrom:
„Nechápem ako mi môže
Boh odpusti tak ve ký
hriech? Mám ís na spove ?“ pokojne cho ,“ odpovedal starec, „Boh je pokornejší, ako my udia“.
“A ja vás posilním”. Sloveso použité evanjelistom
znamená “da oddýchnu ,
ukon námahu”, iže nabra dych. Ježiš hovorí “ja
budem váš dych”. A preto
tým, o sú pre ažení náboženskými príkazniami, pretože nedokážu dodržiava
všetky zákony a pravidlá,
Ježiš hovorí “prijmite m a,
ja budem vašim dychom, ja
vám navrátim silu”. Tichos
a pokora predstavujú
schopnos zriec sa svojich
predstáv v prospech prijatia Božieho života. ažisko
nového života nespo íva v
nových prikázaniach, ale je
to pozvanie k priate stvu,
k stretnutiu s jeho Osobou
(„po te ku mne“), je to
napodob ovanie jeho štýlu
života plného lásky a milosrdenstva k blížnym („u te
sa odo m a“), bez arogancie a povýšenectva. Ale je
to cesta, ktorú Ježiš nenanucuje, je to ponuka, ktorú
môže každý prija .
(„po te, vezmite, u te
sa“). Sme pozvaní vstúpi

do Ježišových myšlienok,
ktoré sú tiché a pokorné,
sme pozvaní si pod a Neho
zrovna svoje myšlienky.
Majster povedal: „Je treba
usmrti pýchu, skôr než ju
zraníme. Ak ju zraníme ažko umrie.“

12.12. tvrtok 2019
„Chudáci a bedári h adajú
vodu, a vody niet; jazyk im
zosychá od smädu. Ja, Pán,
ich vyslyším, ja, Boh Izraela, ich neopustím.“ Iz 41,17

Jeden mudrc povedal svoj-

mu ve ne nespokojnému
priate ovi, ke sa opä raz
ažoval: „Prehliadni si dobre miestnos , v ktorej sme
a snaž sa zapamäta si všetky veci hnedej farby." Muž
nevedel, o má od tejto
prosby o akáva , ale súhlasil. V miestnosti bolo takýchto hnedých vecí dos ,
no ahko si s tým poradil. O
chví u mu mudrc hovorí: „
Tak a teraz si zavri o i a povedz mi, aké predmety
modrej farby si videl." Priate sa zase raz nahneval a
urazene hovorí: „Ni modré
som si nevšímal, ve si mi
povedal, nech si zapamätám všetky hnedé veci!" Na
to mu mudrc odpovedal: „
Tak len otvor o i a pozri sa,
ko ko modrých vecí tu okolo nás je." A bola to úplná
pravda. Mudrc
pokra oval: „
Presne tak je to
aj v živote. Ak
adáš v miestnosti len hnedé
veci a v živote
len tie zlé, budeš
si všíma iba
také a uvidíš iba
tie. Uložíš si ich
do pamäti a oni

naplnia tvoj život. Pamätaj
si, že ak h adáš len to zlé,
ur ite to nájdeš, ale dobré
nenájdeš ni ."

Nau ili sme sa nevidie len
hnedé veci života. Myslie
len „hnedými farbami“. To
z nás robí chudákov
a bedárov. Je tu Boh ktorý
nám dáva prís ub, neopustí
nás, vypo uje. Vypo uje
toho kto ho h adá, kto h adá v živote aj Božie farby.
Ako to napísal jeden básnik: „Boh farbí láskou toho, kto ním dýcha.“

13.12. piatok 2019
„Keby si si bol všímal moje
príkazy, tvoj pokoj by bol
ako rieka a tvoja spravodlivos ako morské vlny...“
Iz 48,18

John Powell v jednej svojej

knihe spomína hriešnu ženu.
Sama si uvedomila, že takýto život nemá zmysel a rozhodla sa spácha samovraždu. Ako tak krá ala po opustenej pláži k moru, v ktorom
sa chcela utopi , po ula v
sebe hlas, ktorý jej kázal
zastavi , oto sa a pozrie
sa za seba. Ke to urobila,
videla stopy jej nôh, ktoré
vlny zmývali z piesku. Na to
po ula: „Tak ako voda mora
ni í tvoje stopy v piesku, tak
moja láska a milosrdenstvo

