
 tanie hrdli ky po u  v našom 
kraji, fígovník vydáva svoje 
plody, vini  roznáša vô u 
v rozkvete. Nuž, hor‘ sa, pria-
te ka moja, krásava moja, 
a po ! Holubica moja 
v rozsadlinách skál, v úkryte 
na bralách! Daj zrie  mi svoju 
tvár, daj po u  mi svoj hlas; 
ve  sladký je tvoj hlas 
a prekrásna je tvoja 
tvár.“(Pies 2, 8 – 14) 

Už pár rokov som nemal 
srdce tak naplnené láskou 
ako za posledné obdobie. A 
nie, nemyslím tým priate ku, 
vz ah, ani ni  podobné. Pas-
torko je super miesto, to 
som vždy vedel, ale postu-
pom asu sa mi to stalo nie-

im všedným. Dôvod bol 
jednoduchý. Nedokázal som 
otvori  svoje srdce druhým. 
Bol som uzavretý sám do 
seba a nevnímal tú krásu, 
ktorá ku mne prehovárala 
každý jeden de . Pred me-
siacom sme boli na animá-
torskej chate, ktorá bola pre 
m a naozaj výnimo ná. 

“Blízke brehy silné tempá, 
musím sa nadýchnu , už 
nedokážem pláva !” 

Bol som po nieko kých ro-
koch znovu na spovedi, a 
otvoril svoje srdce druhým, 
a hlavne Bohu. Vyplavil vše-
tok hnev a špinu, ktorá ma 

ahala ku dnu. Videl som 
Boha. Áno. Videl som jeho 
obraz v u och okolo m a. 
Jeho lásku, ktorá ku mne 
prehovárala skrz mojich blíz-
kych.  
Preto skúste otvori  svoje 
srdce, a bu te obrazom Je-
žišovej lásky pre ostatných  

 

 

 

na po es  jedného sviatku 
Panny Márie. Je to fajn ve-
ci ka, aspo  sa mladí majú 
možnos  realizova . Trošku 
protestujú, ale potom sú 
š astní, že si mohli zarecito-
va , zahra  a zaspieva  a že 
ich videli ich kamoši a kam-
ky, že im dali spätnú pozitív-
nu väzbu, nejaký ten lajk za 
ich odvahu a talent. Aj teraz 
tomu tak bolo. Okolo dvad-
sa  mladých v piatich hudob-
no - speváckych vystúpe-
niach a v štyroch poetických 
prednesoch. Krásne nahode-
ní, otvorení, radostní... Krás-
ny piatkový ve er pre nich, 
pre ich drahých, pre Boha... 
pre rados . akujem za nich. 

A dnes nádherné tane né 
divadlo, ktoré pripravovali 
okolo dvoch mesiacov. Sku-
to ne umelecké dielo s krás-
nou myšlienkou o sile lásky, 
ktorá nenechá dušu v tem-
note beznádeje, ale ju nežne 
túži vyvies  a aj vyvádza ku 
svetlu a k životu. Plný kostol. 
Rados . Pokoj... Aj toto je 
advent. as nádeje, že dobro 
a súcit sú silnejšie ako nená-
vis  a strach. 

Pokoj s vami. I vy ste darom. 
I ty si darom. akujem za . +  

21.12 Sobota 2019 
Hlas môjho milého! H a, on 
prichádza, po horách ská e, 
po v škoch hupká. Milý môj je 
s a srna, ako jelení a. H a, 
ve  už stojí pred naším mú-
rom; oblô kom h adí, cez 
mriežku sa díva. Môj milý mi 
hovorí: „Hor‘ sa, priate ka 
moja, holubica moja, krásava 
moja, a po ! Ve  už je po 
zime, dáž  prestal, pominul. 
Na zemi sa zjavili kvety, pri-
šiel as veselého spevu, hrkú-

 

Tretia adventná 
15.12 Nede a 2019 

Bude sa radova  vyschnutá 
zem, zaplesá a rozkvitne 
púš . Ako narcis vykvitne, 
zajasá, zaplesá a rados ou 
vykríkne. Bude obdarená 
nádherou Libanonu, krásou 
Karmelu a Sarona. Uvidia 
slávu Pána a velebu nášho 
Boha. Posil ujte ruky zoslab-
nuté, upev ujte chvejúce sa 
kolená. Povedzte malomy-
se ným: „Vzchopte sa, ne-
bojte sa! H a, váš Boh! Príde 
odveta, odplata Boha. On 
sám príde a spasí vás.“ Vte-
dy roztvoria o i slepí a uši 
hluchých sa otvoria. Ako 
jele  skáka  bude chromý, 
jazyk nemého rados ou vy-
kríkne. A tí, ktorých Pán vy-
kúpil, sa vrátia, s jasotom 
vojdú na Sion. Ve ná rados  
oven í im hlavy, zaplaví ich 
rados  a veselos , zmizne 
bô  a vzdychanie. (Iz 35, 1 – 6b.10) 

 

Bu  vô a tvoja  

Oby ajná sobota. Bavenie 
sa s bylinkami, amatérske  
bylinkár enie má svoje 

aro, chystanie tábora a 
mladí tu u nás a zrazu... 
"Mali by ste as?" Pár slov 
o nie om ažkom, ale i 
nádhernom zárove ... 

Mama troch detí. Žijú v 
Kanade. Tu sú na návšteve 
u svojich svokrovcov, aby 
deti nezabudli na sloven i-
nu a Slovensko. Príjemný 
rozhovor s ou o tom pek-
nom i ažšom, o zažíva-
jú... Cestou ku lôžku muža, 
ktorý pomaly prekra uje 
bránu asnosti do ve nos-
ti. Najprv spove . Vyzna-
nie jeho hriechov a milosr-
denstva Milosrdného. To-
ho, ktorý odpúš a a zabú-
da, halí nehou a dáva ná-
dej... Potom spolo ná 
modlitba, pomazanie cho-
rých na rukách a ele. Svä-
té prijímanie, spolo ná 
modlitba, podpisovanie 

knihy, melón a už som sa aj 
zberal ku odchodu, ke ... 
"Zažil som ve a krásneho 
za tých sedemdesiat rokov 
svojho života. Ve a aj až-
kého. Raz, ke  som bol na 
práci v Rusku mi tak stislo 
hrdlo, že som nevládal dý-
cha , bol som tak blízko 
smrti. Vtedy som sa modlil: 
Bože, bu  vô a tvoja, ako 
ty chceš. Ak chceš, aby som 
videl ešte svojich malých 
chlapcov, tak prijímam, ak 
chceš, aby som zomrel, 
prijímam. Takto sa mi to 
vtedy vydralo z huby 
(doslova) a toto odporú-

am každému. A dostal 
som milos  a možnos  by  
tu ešte mnoho rokov..." 
Krásne svedectvo. Upro-
stred oby ajnej soboty, 
niekedy na konci sídliska, 
medzi u mi preniknutými 
dobrom a láskou, pred brá-
nou ve nosti... 

akujem Ti. Pokoj s vami. +  

 

 

Miesto záveru… 

Jasaj, dcéra sionská, plesaj, 
Izrael! Raduj sa a vese  
z plného srdca, dcéra jeruza-
lemská! Pán zrušil tvoj rozsu-
dok, odvrátil tvojich nepria-
te ov. Krá  Izraela, Pán, je 
s tebou, neboj sa nijakého 
zla! V onen de  povedia Jeru-
zalemu: „Neboj sa, Sion, 
nech ti ruky nechabnú! Pán, 
tvoj Boh, je s tebou, on je 
mocný, on a zachráni. Teší 
sa a plesá nad tebou, obno-
vuje k tebe svoju lásku, plesá 
nad tebou a jasá; ako v de  
zhromaždenia.“ (Sof 3, 14 – 
18a) 

PS. Skúste, prosím miesto: 
dcéra jeruzalemská, Jeruza-
lem, Sion… da  svoje me-
no :). Pán sa túži z vás rado-
va  a vás naplni  svojou ra-
dos ou. Pokoj s vami +  

2019 Farnos  svätého Tomáša apoštola - PARTIZÁNSKE Šípok  

3tí ADVENTNÝ týžde  

Milí priatelia, 

Tento týžde  nás akajú krásne ítania spojené s pris úbeniami Pánovho príchodu do na-
šich životov a radosti z tohto o akávania. Aj táto nede a sa volá nede ou radosti. Radosti z 
toho, že Pán je milostivý, dobrotivý, že prichádza, že koná… Aj my sa môžeme dennoden-
ne u i  vníma  jeho milosti a zázraky. K tomu nám túži pomôc  tento aj tento týžde  úry-
vok z jeho Slova a krátke svedectvo, i podelenie sa, i príbeh zo života udí okolo nás. Zo 
Šípku a z Partizánskeho, i blízkeho okolia. Nech vás krása Slova a ich svedectvo sprevádza 
na vašej adventnej púti.   Pokoj s vami. 



 

 

  

16.12 Pondelok 2019 
Vidím ho, ale nie teraz, h a-
dím na neho, no nie zblízka. 
Hviezda vychádza z Jakuba, 
žezlo sa dvíha Izraela.“  
(Nm 24, 17d) 

Blízky alebo vzdialený? 

Rád by som sa s vami po-
delil o nie o ve mi pekné. O 
poh ady pätnástich 
"stokárov" chalanov, o sa 
chystajú na birmovku. Naši 
chlapci zo sídliska, kde pô-
sobím. Ve mi ma to oboha-
tilo. Ak máte chu , nech sa 
pá i. 

Máme už nejakú dobu 
stretká. Na za iatku si da o 
zahráme. Turnaj v biliarde, 
ping pongu, i schovku, i 
da o iné. Pod a po asia a 
chuti. Chalani sú stredoško-
láci. V pohode udia. o sa 
týka ich aktívneho 
"chodenia do kostola", nie 
je to priam ideálne, ale sú 
zlatí a majú chu  rás  a viac 
poznáva  Boha i seba. Tak 
to bolo i v era a predv e-
rom. Pár slov o nich... 

Dal som im pod a príprav-
nej knihy pár otázok... "Ako 
si predstavuješ Boha?" Fajn 
odpovede typu: starší pán 
na oblá ikoch, s hnedou 
alebo bielou bradou :), ale 
aj ako dobrého loveka a 
pre m a najkrajšie ako ten, 
ktorý sa za m a obetoval... 
Druhá otázka bola: "Aké 
má pod a teba vlastnosti?" 
Odzneli asi takéto... dobrý, 
milý, všemohúci, spravodli-
vý... , ale asi najkrajšie pre 
m a bolo, že je dobrosr-
de ný. Poznám ich, možno 
nie v živote to majú ideál-

ne, a predsa Boha vnímajú 
ako dobrosrde ného... Po-
sledná otázka, ktorú by 
som vám rád predstavil, i 
je Boh pre nich blízky alebo 
vzdialený. Ich odpovede 
boli v drvivom percente, 
blízky. Blízky. Silné pre 
m a. Opakujem, ich životy 
sú rôzne, ale krásne na 
nich je ich túžba rás . Ces-
ta je dlhá a namáhavá, ale 
vidím v nich odvahu a od-
hodlanie a to nie malé. 

Majte pekné a pokojné 
dni. Žehnám vám. +  

17.12 Utorok 2019 
Nebude od até žezlo od 
Júdu ani vladárska berla od 
jeho nôh, kým nepríde ten, 
komu patrí, ktorého budú 
poslúcha  národy.  
(Gn 49, 10) 

Keksík a ajík 

Vždy ma vedia fascinova  
príbehy udí, ktorým život 
nenadelil najlepšie karty, a 
predsa sa s nimi snažia 
hra  najlepšie ako vedia. 
Pár slov o dvoch stretnu-
tiach. Ak máte chu  a tro-
cha asu, nech sa pá i. :) 

Obidva sa udiali vo vlaku. 
Obidva spája ažkos  osu-
du a napriek tomu túžba 
ži  o najlepšie. Obidva 
spája dobrota a ve koduš-
nos  a oba sa udial v krát-
kom asovom slede. 

Prvé stretnutie bolo v stre-
du ráno. Cestoval som do 
P. a sadol som si do druhé-
ho vagóna. Všimol som si 
ich,mamu, dcéru a ich ka-
maráta, ale chcel som sa 

im vyhnú , tak som si sadol 
"hlbšie" a pokojne si ítal 
román od Ivana Šmeljova A 
hudba hrá. Príbeh o ašní-
kovi, jeho osude, boji o 
š astie, o rodinu... o zmysel 
života. Krásne dielo. Vystu-
povali sme. Vtedy pribehla 
ku mne jedna z nich, tá naj-
mladšia a hovorí: "Budem 
ma  meniny. To je pre Vás." 
Nevedel som o poveda . 
Ani som nezagratuloval. 
Len vo mne zostala v a -
nos  a obdiv. Ten keksík 
som si odložil a dnes puto-
val alej. Krásne svedectvo 
dobroty srdca! 

Druhý sa stal v era. Opä  
som si ítal teraz román od 
Zinovija Jurijeva Kassandri-
na ruka, príbeh z minulosti i 
budúcnosti o tom kým je a 
kým môže by  lovek a i 
vie a môže meni  osud a 
dejiny. Vtedy ku mne pri-
stúpila pani vo vlaku na 
stanici v P. a vraví 
mi:"Mohli by ste mi, prosím 
pomôc ?" Potrebovala na-
loži  vozík a kufor. Mala 
manžela, ktorý mal ve ké 

ažkosti s chôdzou. Pomo-
hol som. Prišla opä  a po-
dala mi aj zabalený v oba-
le s malou sovi kou z dre-
va. " akujem Vám. Pomoh-
li ste mi." Nemal som slov. 
To ká dobrota a ve koduš-
nos  srdca! 

Za al Advent a som rád, že 
som hne  na úvod dostal 
tieto krásne dary. Takýchto 
vzácnych udí. akujem za 
nich i za mnohých iných. 
Prajem i vám podobné 
stretnutia a ve a pokoja a 
lásky v duši. 

 

18.12 Streda 2019 
H a, prídu dni, hovorí Pán, 
a vzbudím Dávidovi spra-
vodlivý výhonok, krá a, kto-
rý bude múdro panova  
a uskuto ní právo 
a spravodlivos  na zemi. Za 
jeho dní Júda dosiahne spá-
su a Izrael bude býva  
v istote. A toto je meno, 
ktorým ho budú vola : „Pán 
je naša spravodlivos .“ 
(Jer 23, 5 – 6) 

Pre m a sú Vianoce magic-
kým obdobím plným zázra-
kov. Všade navôkol si udia 
pomáhajú, organizujú rôz-
ne zbierky. Takto pred ro-
kom sme s diev atami or-
ganizovali aj my zbierku 
pre deti z detského domo-
va a tento rok chystáme 
podobnú akciu. Je to úžas-
né ke  môžete niekomu 
pomôc  len tak, bez toho 
aby ste o akávali nie o za 
to. Vidie  tie š astné deti a 
vychovávate ky, ktoré sa 
tešili nielen z množstva 
hra iek a oble enia, ale 
najmä z toho, že sme im 
venovali svoj as. Pre m a 
to bolo nie o naozaj magic-
ké. Zárove  nás to aj viac 
spojilo s oreo-ko enami. 
Bolo to silné aj pre ne. Ve -
mi sa teším z toho že ta-
kýchto projektov je ve mi 
ve a a vieme si navzájom 
pomáha . Moje srdce sa z 
toho ve mi teší a túži po-
máha  alej. Verím , že ten-
to rok to bude ešte krajšie 
a bude na svete ešte viac 
š astných a spokojných 
udí.  

 

 

19.12 tvrtok 2019 
Ona prišla k svojmu mužovi 
a povedala mu: „Prišiel ku 
mne Boží muž, vyzeral ako 
Pánov anjel a vzbudzoval 
hrôzu. Nepýtala som sa ho, 
odkia  je, a ani on mi nepre-
zradil svoje meno. Povedal 
mi: ‚H a, po neš a porodíš 
syna. Dávaj pozor: nepi víno 
ani iný opojný nápoj 
a nejedz ni  ne isté. Lebo 
chlapec bude už od mater-
ského lona zasvätený Bohu 
až do d a svojej smrti.‘“ 
I porodila syna a dala mu 
meno Samson.  
(Sdc 13, 24 – 25a) 

Ako možno viacerí viete 
cez víkend som mala stuž-
kovú, kde je samozrejme 
ve a extrémne ve a ve a 
jedla. Dnes sme boli upra-
tova  po sobote a samo-
zrejme nám ostali hromady 
hromady jedla... o teraz s 
tým naložili sme tri autá 
švédskych stolov kolá ov 
tanierov proste všetkého 
na o si len spomeniete do 
troch aut a zaviezli to ško-
ly... nie o sme za ali jes  
ale samozrejme toho neu-
búdalo, spolužiaci už obvo-
lávali mamky aby doniesli 
misky, že si to všetko po-
delíme a zoberieme domov 
a nie o pojeme v škole na 
dozvukoch proste kde sa 
bude da ... m a a spolu-
žia ku napadlo, že si myslí-
me, že my sme mali aj ma-
me a aj budeme ma  dos  
jedla a všetkého, o tam 
bolo, ale že tam vonku sú 
ur ite udia ktorí toho ne-
majú tak ve a a niektorí 
vôbec ni . Navrhli sme to 
spolužiakom a tým okamži-
te vyšiel úsmev na tvári a 
za ali sme zhá a  ísla na 

 

mestský úrad a stolové 
centra, kde sa dalo. Nako-
niec sme zohnali jedno azi-
lové centrum pre udí bez 
domova alebo pre sociálne 
slabších. Naspä  sme nalo-
žili auto, naskákali sme do 
aut a išli sme tam. Všetko 
sme im tam povykladali 
povedali pár príjemných 
slov zaželali pekne sviatky 
a Mikuláša a išli pre . Hne  
na to za nami vyšla pani 
ktorá to spravuje a poveda-
la nám že to ko obetavých 
mladých udí ktorí by toto 
po svojej stužkovej spravili 
ešte nevidela... po akovala 
nám a išla do vnútra my 
sme si všetci dali apáky 
dali sme skupinové objatí -
ko a išli alej upratova  
kulturák. 
 
Myslite na to, že máte 
všetko o potrebujete, nie-
kedy aj viac, tak si to váž-
me, pretože sú udia, ktorí 
nemajú ni  ani len vodu na 
pitie. 

20.12 Piatok 2019 
A preto vám Pán sám dá 
znamenie: H a, panna po ne 
a porodí syna a dá mu meno 
Emanuel. (Iz 7,14) 

Nie sú samozrejmos ou, 
ale krásnym darom 

Je re  o nich. Áno. O nich. 
O tých, ktorí sú nám drahí. 
Mladí. Sú darom. Ich mla-
dos , ich túžba po š astí a 
zdie aní toho pekného, je 
darom. Pár slov o dvoch 
daroch, ktoré sme cez nich 
dostali. 

Máme zvyk robi  u nás 
poeticko - hudobné pásmo 


