
 

kým, ako sme my? A aj keby, 
pre o by sa chcel narodi  
práve v chlieve? Ani nápad! 
Celá tá vec je nezmysel. Ke-
by Boh chcel naozaj zastúpi  
na zem, ur ite by si na to 
našiel iný spôsob.“ Náhle 
muža z úvah vyrušil divný 
zvuk prichádzajúci zvonka. 
Prisko il k oknu a oprel sa o 
rám. Vonku zbadal húf snež-
ných husí, ktoré divoko má-
vali krídlami a zúfalo sa 
zmietali v hlbokom snehu. 
Boli ako omámené a pomä-
tené. Boli zrejme vy erpané, 
a tak sa oddelili od svojho 
k d a smerujúceho do tep-
lejších krajín.  
Mužovi ich bolo úto, a tak 
sa zababušil do teplého ob-
le enia a vyšiel von. Skúšal 
ich zahna  do teplej garáže, 
ale ím viac sa snažil, tým 
viac zmätkovali. „Keby tak 
vedeli, že ich chcem zachrá-
ni ,“ pomyslel si muž. „Ako 
ich mám presved i , že to 
myslím dobre, že im chcem 
pomôc ?“ 
Napadla ho zvláštna myš-
lienka: „Keby som sa aspo  
na chví u mohol sta  snež-
nou husou a porozpráva  sa 
s nimi ich re ou. To by ma 
ur ite pochopili.“ A zrazu si 
uvedomil, že je Štedrý ve-

er, a usmial sa. Viano ný 
príbeh sa mu už nezdal ne-
zmyselný. V duchu si pred-
stavil jednoducho vyzerajú-
ce die a ležiace v jasli kách 
v chlieve v Betleheme. Už 
pochopil viano nú záhadu: 

BOH SA STAL JEDNÝM Z 
NÁS, ABY NÁM NAŠOU RE-

OU MOHOL VYJADRI , ŽE 
NÁS MILUJE, ŽE NÁS MILU-
JE PRÁVE TERAZ A ŽE MU 

IDE O NAŠE DOBRO. 
(Brian Cavanaugh: ) 

 

odmietol ju anjel. 
Potom pred anjelom roztia-
hol svoj nádherný chvost 
páv. „So mnou sa aj oby aj-
ný chliev zmení na krá ovský 
palác!“ 
„Ty si zase príliš pyšný,“ na-
mietol anjel. 
Zvieratá predstupovali jeden 
za druhým. Anjelovi sa nepo-
zdávalo ani jedno z nich. 
Nakoniec si všimol osla a 
vola. Pracovali na poli dedin-

ana blízko betlehemského 
chlieva. 
Anjel na nich zavolal: „A o 
vy môžete ponúknu ?“ 
„Ni ,“ odpovedal oslík a 
skromne sklopil dlhé uši. 
„My sme sa ni omu nenau-

ili – len pokore a trpezli-
vosti. Všetko ostatné nám 
prinesie iba rany palicou.“ 
Vôl nesmelo podotkol: „Ešte 
by sme mohli naším dlhým 
chvostom odhá a  muchy“, 
a ani pri tom nezdvihol o i 
zo zeme. Kone ne sa anjel 
spokojne usmial: 

 „Práve vás potrebujem!“ 
(Bruno Ferrero) 

27.12 Piatok 2019 
Svätého Jána 

apo tola a evanjelistu  
Milovaní, o bolo od po iat-
ku, o sme po uli, o sme na 
vlastné o i videli, na o sme 
h adeli a oho sa naše ruky 
dotýkali, to zvestujeme: Slo-
vo života. (1Jn 1,1-4) 

Raz po as mrazivého Šted-
rého ve era sedel jeden muž 
pri krbe, v ktorom plápolal 
ohe . Rozmýš al o význame 
Vianoc. „Pre Boha nemá 
cenu, aby sa stal lovekom,“ 
uvažoval. „Pre o by všemo-
húci Boh mal trávi  svoj dra-
hocenný as s niekým ta-

tvrtá adventná 
22.12 Nede a 2019 

Dnešnú Nede u nám litur-
gia ponúka krásnu skladbu 

ítaní, akoby symfóniu, kto-
rá nám má pomôc  pripra-
vova  sa na Vianoce. Tak 
teda nech nám znie 
v ušiach: 

Prvé tóny skladby si berie 
na staros  Izaiáš. Jej tóny 
sú presved ivé, naliehavé, 
burcujúce – priamo šité 
do našej životnej situácie, 
hovorí: „Žiadaj znamenie od 
Pána, svojho Boha. Žiadaj 
ho, i v h bkach podsvetia, 
alebo hore na výsostiach.“ 
Aj ke  sme aj my niekedy 
tak tvrdí ako Izaiášov krá  
Achaz, ktorý odmieta žia-
da  znamenie. No práve 

preto, že odmieta, zname-
nie dostáva. Tak jemu ako 
i nám Izaiáš  dodáva:  
„A preto vám Pán sám dá 
znamenie: "H a, panna po -
ne a porodí syna a dá mu 
meno Emanuel.“ (Iz 7,10-14) 

H A NAŠÍM ZNAMENÍM 
je BOH S NAMI. 

Tu sa do melódie skladby 
pridáva žalm v ktorom 
odznieva naša odpo-
ve : „To je pokolenie tých, 

o ho h adajú, o h adajú 
tvár Boha Jakubovho.“ A v 
tom všetkého sa slávnost-

ne opakuje jeho refrén: 
„H a, prichádza Pán, on je 
Krá  slávy.“ Sme pokolenie 
h adajúcich a áno Pán 
a Krá  slávy prichádza.  
On je ten ktorý uchvacuje 
a lie i udské srdcia tak, že 
v jeho božsky trpezlivej 
škole – škole radostnej 
zvesti, sa aj zo Šavla stáva 
Pavol – ohlasovate . A on 
to o sebe vie, vie, že je vy-
volený ohlasova  Božie 
pris úbenia, inak by nepísal 
tieto slová: „Pavol, vybraný 
hlása  Božie evanjelium, 
ktoré Boh vopred pris úbil 
vo Svätých písmach skrze 
svojich prorokov o svojom 
Synovi, ktorý pod a tela 
pochádza z Dávidovho rodu 
a pod a Ducha svätosti od 
vzkriesenia z m tvych je 
ustanovený v moci ako Boží 
Syn.“  

 

28.12 Sobota 2019 
Svätých Neviniatok  

Po odchode mudrcov sa  
Jozefovi vo sne zjavil Pánov 
anjel a povedal: „Vsta , vez-
mi so sebou die a i jeho mat-
ku, ujdi do Egypta a zosta  
tam, kým ti nedám vedie , 
lebo Herodes bude h ada  
die a, aby ho zmárnil.“  
(Mt 2, 13-18)  

Jeden dedin an so svojím 
syn ekom šiel do blízkej de-
diny na výro ný trh. Cesta 
viedla cez zvetraný a rozký-
vaný kamenný mostík ponad 
rozvodnenú rieku.  Die a sa 
na akalo. "Otec, myslíš, že 
most to vydrží?" 
"Budem a, synku, drža  za 
ruku," odpovedal otec. 
Die a vložilo svoju rú ku do 
otcovej ruky. 
Opatrne prešlo mostom po 
boku svojho otca a prišli 
tam, kam chceli. 
Podve er sa vracali. Cestou 
sa malý spýtal: "A o rieka? 
Ako prejdeme tým rozhega-
ným mostom? Bojím sa." 
Silný muž vzal malého do 
náru ia a povedal mu: 
"Osta  tu v mojom náru í a 
budeš v bezpe í." 
Kým dedin an krá al so svo-
jím vzácnym nákladom, die-

a hlboko zaspalo. 
Ráno sa zobudilo a našlo sa 
zdravé v bezpe í svojej po-
stie ky. Slne né lú e sa pre-
dierali oknom. Ani nevedelo, 
že ho niekto  preniesol z dru-
hého brehu cez most ponad 
dravú rieku. 

2019 Farnos  svätého Tomáša apoštola - PARTIZÁNSKE Šípok  

4tý ADVENTNÝ týžde  

nglického spisovate a Bernarda Shawa sa raz namyslený š achtic opýtal:  
"Mr. Shaw, je to pravda, že váš otec bol kraj ír?" "Áno, je to pravda," odvetil 
Schaw. "Potom nechápem," povedal lord, "pre o ste sa aj vy nestali kraj írom?" 
Schaw sa usmial. Premeral  si ho od hlavy po päty a opýtal sa ho: "povedzte mi, 
mladý muž, je to pravda, že váš otec bol gentleman?" "Nepochybne," odpovedal. 

"Potom nechápem, "  Shaw na to,  "pre o ste sa aj vy nestali gentlemanom?" 

Prežívame požehnaný as! Nech sa náš Boh pre nás stáva: 
"Bohom s nami." Prítomným v každom okamihu môjho života. Nech moja duša príjme 
každodenne môjho Pána, nech ho velebí bez prestania a nech jasá z jeho prítomnosti. 
Lebo len v jeho prítomnosti sa stávame jeho synmi a dcérami – milovanými už sme, už 
len by  za to v a ný.  
Každodenný život je v a nos  ktorá prijíma a dáva. Nie len prijíma. A nie len dáva. Ale 
PRIJÍMA A DÁVA. Prijímajme teda jeho obraz a dávajme jeho obraz!  

Stávajme sa trpezlivo, de  odo d a, Božími. Lebo na jeho obraz sme stvorení. 

A 



 

 

Pavol ohlasuje, Pavol spie-
va túto radostnú zves  
a my s nímspievajme: Alelu-
ja, aleluja!!! „H a Boží Syn, 
ktorého panna po ne 
a porodí syna a dajú mu me-
no Emanuel, Boh s nami.“ 

A ako sa to všetko stane? 
Len pôsobením božej moci. 
Ona zasahuje všetkých, 
predchádza udský život, 
plní ho nádejou a milos ou, 
ba i u í loveka ako ho má 
správne ži . Ve  lovek je 
tak asto v tme a nerozu-
mie už vôbec ni omu. Ke  
tu zrazu sa mu o i pôsobe-
ním božej milosti otvoria 
a on vidí. V Jozefovom prí-
pade to evanjelista vyjadru-
je takto: „Ke  sa Jozef pre-
budil, urobil, ako mu priká-
zal Pánov anjel, a prijal svoju 
manželku.“ 

Dobrý Bože daj,  
aby sme si a žiadali, 

pomáhaj nám,  
aby sme a h adali, 

a v pravde túžili po tebe. 
Otváraj nám: 

o i, aby sme videli; 
srdcia, aby sme chápali; 

mysle, aby sme a chválili; 
ruky i ústa, aby sme a  

slávili. Amen. 

Ve  aj panna ti spieva 
oslavnú piese : „Velebí 
moja duša Pána a môj duch 
jasá v Bohu, mojom spasite-
ovi.“ (Lk 1,46n) 

Toto je tá krásna skladba 
nášho života. «Ve  iba lo-
vek, ktorému Pán urobil 
ve ké veci, môže velebi  
Boha dôstojnými chválos-
pevmi a povzbudzova  
k tomu aj tých, o majú 
ú as  na tých istých pris ú-
beniach a na tej istej spáse, 

slovami: „Velebte so mnou 
Pána a oslavujme jeho me-
no spolo ne.“ (Ž 34) Lebo 
kto pozná Pána a odmieta 
ho velebi  z celej sily a osla-
vova  jeho meno, „bude 
v nebeskom krá ovstve naj-
menší“ (Mt 5). Je ho meno 
je sväté. Lebo on svojou 
jedine nou mocou vrcholne 
prevyšuje každé stvorenie a 
ve mi presahuje všetko, o 
vytvoril. „Ujal sa Izraela, 
svojho služobníka, lebo pa-
mätá na svoje milosrden-
stvo.“ » (Béda Ctihodný) 

UJAL SI SA NÁS A ZA TO TI 
AJ MY CHCEME SPIEVA  

CHVÁLOSPEV 
NAŠIM ŽIVOTOM. 

23.12 Pondelok 2019 
Osemro né diev a v do-
mácej úlohe opísalo svoju 
rodinu takto: "Doma má-
me dve izby, dve postele, 
jedno malé okienko a bielu 
ma ku. Jedávame len ve-

er, ke  sa môj otec vráti 
domov s vreckom plným 
chleba a sušených rýb. U 
nás doma sme všetci chu-
dobní, ale môj otec má 
modré o i, moja mama má 
modré o i, môj brat má 
modré o i a aj ma ka má 
modré o i. Ke  sedíme 
všetci okolo stola, v našom 
dome akoby bolo nebo." 

Alžbete nadišiel as pôrodu 
a porodila syna.  Ke  jej 

susedia a príbuzní po uli, že 
jej Pán prejavil svoje ve ké 
milosrdenstvo, radovali sa 

s ou.  (Lk 1,57-66)  

Pre Alžbetu bolo nemožné 
ma  die a, všetci hovorili, 
že je neplodná. Napriek 
tomu, Bohu ni  nie je ne-

 

možné. Ak existujú prívlast-
ky, ktorými možno pove-
da , kto je Boh, vybrali by 
sme tieto dva:  
prekvapujúci 
a nepredvídate ný.  
Jeho dary vždy prevyšujú 
naše o akávania... Vždy, 
ke  Ti dá dar, akýko vek by 
bol, dotkne sa a v h bke 
srdca a uvedomíš si, že sa 
stávaš na istý as svätos-
tánkom a svedkom jeho 
lásky. 

Môj Pán a môj Boh, 
akujem Ti za dary,  

ktoré si mi dal 
 a ktoré prevyšujú všetky 

moje túžby. Amen. 

V AKA, ŽE MA U ÍŠ 
BY  V A NÝM, 

VIDIE  NEBO NA ZEMI! 

24.12 Utorok 2019 
Jeho otca Zachariáša naplnil 
Duch Svätý a takto proroko-
val:  "Nech je zvelebený Pán 
Boh Izraela, lebo navštívil a 
vykúpil svoj ud  a vzbudil 
nám mocného Spasite a z 
rodu Dávida, svojho služob-
níka  ako odpradávna hovo-
ril ústami svojich svätých 
prorokov,  že nás oslobodí 
od našich nepriate ov a 
z rúk všetkých, o nás nená-
vidia.  (Lk 1, 67-79 ) 

Boh, ktorý sa zjavil 
v Ježišovi, je Boh verný 
svojim s ubom. Napriek 
tomu, že vo svojom živote 
budeš ma  chvíle neúspe-
chu alebo sa Tvoja viera 
zapotáca, budeš môc  rá-
ta  s Jeho vernos ou. On 
bude tam, blízko Teba, ver-
ný svojej zmluve lásky. Ne-
opustí a nikdy, Emanuel, 
Boh s nami; vo chví ach 
radosti sa raduje s Tebou, 

 

vo chví ach utrpenia trpí 
spolu s Tebou, lebo a má 
rád a Jeho láska presahuje 

as a priestor. On je skala, 
na ktorej môžeš budova  
svoj život. 

Svätý Ot e, Ty si ma miloval 
od za iatku a miluješ ma 

viac ako ostatných, pomá-
haj mi každý de  nezabud-
nú  na Tvoju lásku ku mne. 

Amen. 

V AKA, ŽE SI BOH VERNÝ 
A MILUJÚCI! 

25.12 Streda 2019 
Narodenie Pána  

V tom istom kraji boli pas-
tieri, ktorí v noci bdeli 
a strážili svoje stádo. Tu 
zastal pri nich Pánov anjel 
a ožiarila ich Pánova sláva. 
Zmocnil sa ich ve ký strach, 
ale anjel im povedal: 
„Nebojte sa. Zvestujem vám 
ve kú rados , ktorá bude 
patri  všetkým u om: Dnes 
sa vám v Dávidovom meste 
narodil Spasite , Kristus 
Pán...“ A hne  sa k anjelovi 
pripojilo množstvo nebe-
ských zástupov, zvelebovali 

 Boha a hovorili: „Sláva Bo-
hu na výsostiach a na zemi 
pokoj u om dobrej vôle.“  
(Lk 2, 1-14 ) 

Kedysi dávno zvolali zvie-
ratká snem. Líška sa spýta-
la veveri ky: „ o pre teba 
znamenajú Vianoce?“ 
Veveri ka odpovedala: 
„Pre m a znamenajú Via-
noce krásny strom ek 
ozdobený množstvom žia-
riacich svie ok a cukrovin-
kami, ktoré mám tak ve mi 
rada.“ 
Líška sa pripojila so svojou 
predstavou: „Pre m a, sa-
mozrejme, nesmie chýba  
vo avá pe ená husi ka. 

Bez pe ienky 
by to ani ne-
boli skuto -
né Vianoce.“ 
Do debaty sa 
pridal med-
ve : 
„Viano ka! 
Na Vianoce 
musím ma  
obrovskú 
sladkú via-
no ku!“ 
Straka si zas-
nene po-
vzdychla: 
„Pod a m a 
sú na Viano-
ce najdôleži-

tejšie krásne a ligotavé 
šperky a ozdoby. Na Viano-
ce sa predsa musí všetko 
ligota .“ Pozadu nechcel 
osta  ani vôl: „Všetci sa 
mýlite. Vianoce robí Via-
nocami až šumivé šampan-
ské. Ja by som ho vypil ho-
ci aj dve f aše!“ Somárik, 
ktorý to už nemohol vydr-
ža , sa rýchlo zmocnil slo-
va: „Ach, vari ste sa všetci 
zbláznili? Ve  na Viano-
ciach je najdôležitejší Ježiš! 
Azda ste na to už zabudli?“ 

 

Vôl sa zahanbil, sklopil svo-
ju ve kú hlavu a zabu al: „A 
vedia to vôbec udia?“  
(Bruno Ferrero) 

akujem ti Pane, že ku mne 
hovoríš každý de . Nau  ma 
po úva . Daj mi silu h ada  

a a prichádza  k Tebe.  
Ve  Ty si aj dnes prišiel. 

Amen. 

SLÁVA BOHU NA VÝSOS-
TIACH A NA ZEMI POKOJ 
U OM DOBREJ VÔLE. 

26.12 tvrtok 2019 
Svätého tefana, 

prvého mu eníka  
Štefan plný milosti a sily, 
robil ve ké divy a znamenia 
medzi udom. ... „Vidím 
otvorené nebo a Syna love-
ka stá  po pravici Boha.“ 
(Sk 6,8-10 7,54-60) 

Zatia  o Jozef s Máriou 
putovali do Betlehema, 
jeden z anjelov zvolal všet-
ky zvieratá, aby medzi nimi 
vybral tie najvhodnejší, kto-
rá budú v betlehemskom 
chlieve pomáha  svätej 
rodine. Ako prvý sa, samo-
zrejme, hlásil lev: „Len krá  
je hodný slúži  Krá ovi sve-
ta“. „Ja sa postavím ku 
vchodu a každého, kto by 
sa chcel k die a u o i len 
priblíži , hne  roztrhám!“ 
„Si príliš hrubý,“ odmietol 
ho anjel. 
Tu pribehla líška a hne  ho 
s nevinným poh adom za-

ala presvied a : „Každé 
ráno ukradnem pre Božie 
die a ten najlepší med a 
mlieko. A Márii s Jozefom 
každý de  im prinesiem 
mladu kú sliepo ku.“  
„Ty si príliš nepoctivá,“ 


