
 

 

súdim, lebo som neprišiel svet 
súdi , ale svet spasi .“ Jn(12,44-50) 

Pomôžem si dnes slovami Sväté-
ho otca pápeža Františka: 
„Drámou Ježišovho svetla bolo, že 
bolo odmietnuté. Na za iatku 
Evanjelia to Ján jasne hovorí: 
„Prišiel k svojim a vlastní ho neprija-
li. Milovali viac temnotu než svet-
lo“ . Zvykli si na temnotu, zvykli si 
ži  vo tmách: nevedia prija  svetlo, 
nemôžu to urobi ; sú otrokmi tem-
nôt. Toto je Ježišov boj, nepretrži-
tý: osvecova , prináša  svetlo, 
ktoré dáva vidie  veci tak, ako sa 
majú, aké sú; dáva vidie  slobodu, 
dáva vidie  pravdu, ukazuje cestu, 
ktorou sa vybra , s Ježišovým svet-
lom. Ježiš prináša svetlo.  

Ktoré sú to veci, robia o i viery 
chorými? Neresti, nadradenos , 
duch svetskosti – ma vedú k spol-
ovaniu sa s druhými s cie om zos-

ta  bezpe ní vo tmách. Je to mafia, 
ktorá h adá niekoho alšieho, aby 
sa zakryla a zostala vo tmách. 

Nie je ahké ži  vo svetle. Svetlo 
nám dáva vidie  mnoho nepek-
ných vecí v našom vnútri, ktoré 
nechceme vidie . No Pán nás za-
chra uje. Najprv nás však žiada 
pozrie  sa na ne; aby sme mali 
odvahu vidie  naše temnoty, aby 
tak Pánovo svetlo vstúpilo dnu a 
zachránilo nás. 

Nebojme sa Ježišovho svetla. Ve  
preto prichádza v podobe malého 
die a a, ktoré túži by  prijaté. 

 

 

 

 

 

kozube a premýš al o význame Via-
noc. „Pre Boha nemá cenu, aby sa 
stal lovekom,“ uvažoval. „Pre o by 
všemohúci Boh mal trávi  svoj dra-
hocenný as s niekým ako sme my? 
A keby aj, pre o by sa chcel narodi  
práve v chudobnej maštali? Keby 
Boh chcel naozaj zostúpi  na zem, 
ur ite by si našiel iný spôsob.“ Náhle 
muža vyrušil divný zvuk prichádzajú-
ci z vonku. Prisko il k oknu a oprel sa 
o rám. Vonku uvidel húf snežných 
husí, ktoré divoko mávali krídlami a 
zúfalo sa snažili dosta  z hlbokého 
snehu. Mužovi ich bolo úto, a tak sa 
obliekol a vyšiel von. Pokúsil sa za-
hna  husi, ale ím viac sa snažil, tým 
viac sa bránili. „Keby tak vedeli, že 
ich chcem zachráni ,“ pomyslel si. 
„Ako ich mám presved i , že to 
robím pre ich dobro?“ Zrazu ho 
napadlo: „Keby som sa aspo  na 
chví u stal snežnou husou a mohol s 
nimi hovori  ich re ou, potom by ma 
pochopili.“ Náhle si spomenul na 
Štedrý ve er a usmial sa. Viano ný 
príbeh sa mu už nezdal nezmyselný. 
V duchu si predstavil die a ležiace v 
jasliach v Betleheme. Už rozumel 
viano nej záhade: „Boh sa stal jed-
ným z nás, aby nám našou re ou 
mohol poveda , že nás miluje, že nás 
miluje práve teraz a že mu ide o naše 
dobro. Verím tomu?  Akým dobrom 
ma chce obdarova  Boh po as tých-
to dní? 

Narodenie Pána 
25/12/2020 

H a, Pán ohlasuje až po kon iny 
zeme: „Povedzte dcére Siona: H a, 
prichádza tvoj spasite . Iz 62, 11-12 

„Ja som prišiel na svet ako svetlo, 
aby nik, kto verí vo m a, neostal vo 
tmách. Ak niekto po úva moje 
slová a nezachováva ich, ja ho ne-

 

 

4.Adventná nede a 
20/12/2020 

Boh poslal anjela Gabriela do 
galilejského mesta, ktoré sa volá 
Nazaret, k panne zasnúbenej 
mužovi z rodu Dávidovho, me-
nom Jozefovi. A meno panny 
bolo Mária. Anjel prišiel k nej 
a povedal: „Zdravas‘, milosti plná, 
Pán s tebou.“ Lk 1, 26-38 

Po as záplav spôsobených pretrh-
nutím priehrady, ktoré sa zjavili 
ne akane a ni ili krajinu i udí sa 
jeden veriaci lovek modlil k Bohu: 
„Bože Pán celého vesmíru u av 
svojim služobníkom v tomto ne-
š astí a zachrá  nás!“ Tu sa mu vo 
sne zjavil boží anjel a zvestoval mu 
ve kú novinu. „Neboj sa Boh a 

 

osobne zachráni, už zajtra príde 
pre teba a pomôže ti.“ Od ve kej 
radosti sa ten lovek prebral 
a za al sa pripravova  na osobnú 
božiu záchranu. Zbalil si veci. Teda 
tie najpotrebnejšie ako doklady 
a dôležité dokumenty, pribalil si 
teplé oble enie i náhradné ponož-
ky. Ke  tu zrazu na dvere domu 
zaklopal jeden pocestným, ktorý 
tadia  prechádzal utekajúc od 
záplavy a povedal: „Pane, videl 
som, že sa v tomto dome svieti 
nepotrebujete pomôc , odveziem 
vás kde budete potrebova .“ Na 
jeho prekvapenie lovek odpove-
dal: „ akujem netreba, m a príde 
zachráni  Boh osobne!“ Voda 
pomaly stúpala. lovek bol pripra-
vený a za ínal by  trocha nedo ka-
vý. Tu popri jeho dome prechá-
dzala na lne hliadka. I ona sa pri-
stavila a pozvala loveka, aby 
spolu s ou opustil záplavové 
územie. No jeho odpove  bola 
rovnaká: „ akujem netreba, m a 
príde zachráni  Boh osobne!“ 
A tak i hliadka odišla. Voda na alej 
stúpala. Zaplavila dom. Vyhnala 
loveka na strechu. V tom prilete-

la helikoptéra so záchranárskym 
tímom a chcela loveka zachráni . 
No ten už s hnevom jej posádke 
odpovedal: : „ akujem netreba, 
m a príde zachráni  Boh osob-
ne!“ Odleteli. lovek sa utopil. 

Prišiel pred Božiu tvár a s vý itkou 
namiesto objatia vyprskol na Boha: 
„Kde si bol ke  som a akal?“ No 
Boh mu s pokojným hlasom odpo-
vedal: „V ten de  som k tebe prišiel 
až trikrát a ty si ma ani raz nespo-
znal.“ 

Mária spoznal v božom poslovi 
samého Boha, ktorý ju prišiel 
navštívi  a zaplavil ju množstvom 
milostí. Ona sa pod ich vplyvom 
stala matkou Ježiša, Božieho 
Syna. Aj ja som pozvaná/ý sta  sa 
nosite om Boha vo svojom živote. 
Spoznávam ho? Viem ho spozna  
v mojich životných situáciách?  
Rozpoznávacím znakom vôle 
spozna  božiu vô u a vidie  jeho 
tvár je pokora i úcta. Mária to 
vyjadrila týmito slovami, ktoré 
môže tento de  použi  na osob-
nú modlitbu.  „H a, služobnica 
Pána, nech sa mi stane pod a 
tvojho slova.“ Tieto slová modlit-
by neznamenajú, že všetky boles-
ti i starosti sa zaraz stratia, ale že 
v týchto starostiach i ažkostiach 
nie sme sami. Je s nami On – Ema-
nuel. Pridajme teda do kroku 
smerom k Vianociam, smerom 
k opravdivej udskosti, smerom 
k slobode, tak ako Jozef a Mária 
i ke  museli uteka  do Egypta... 

 „Chcel by som všetkých povzbu-
di  „prida  do kroku“ smerom k 

 

Svätý tefan  
26/12/2020 

„Vidím otvorené nebo a Syna 
loveka stá  po pravici Boha.“  

Mt 10, 17-22 

V jednom kostole sa pýta chlapec 
svojej starkej: „Starká, ke  sa to 
ervené svetielko tam vpredu zmení 

na zelené, budeme môc  ís  do-
mov?“ 

Eucharistia ja tak zvláštna. V nej 
vidíme i nevidíme Božieho Syna. 
O ami tela vnímame chlieb – hos-
tiu, a o ami ducha môžeme vníma  
Spasite a. Záleží to len od nášho 
vz ahu s Ním. Eucharistia sa stáva 
protiliekom na ahostajnos , hovorí 
pápež František. Zapo úvajme sa: 

„Božia všemohúcnos  je pokorná, 
tvorená isto láskou. A láska koná 
ve ké veci pomocou malých vecí. 
Eucharistia nás to u í: tam je Boh 
obsiahnutý v kúsku chleba. Jedno-
duchý, nenahradite ný, Chlieb, 
ktorý sa láme a rozdáva. Eucharis-
tia, ktorú prijímame, na nás prenáša 
mentalitu Boha. A vedie nás k to-
mu, aby sme my sami dávali dru-
hým protiliek na postoj ahostajnos-
ti „je mi to úto, ale m a do toho 
ni “, na postoj „nemám as, nemô-
žem, nie je to moja vec“. Proti odvra-
caniu poh adu na druhú stranu.“ 

Nesmieme zabudnú , že slávime 
Eucharistiu, aby sme sa nau ili stá-
va  sa eucharistickými mužmi a 
ženami. o to znamená? Znamená 
to necha  Krista, aby konal v našom 
konaní – aby jeho myšlienky boli 
našimi myšlienkami, jeho pocity 
tými našimi, jeho rozhodnutia naši-
mi rozhodnutiami.  

pápež František 
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Vianociam, tým pravým, iže k 
narodeniu Ježiša Krista. Tento rok 

nás akajú obmedzenia a ažkosti, 
ale myslime na Vianoce Panny 

Márie a sv. Jozefa: nemali na ru-
žiach ustlané! Ko ké ažkosti mali! 

Ko ké starosti! A predsa viera, 
nádej a láska ich viedli a podopie-

rali. Nech je to tak aj pre nás! Nech 
nám táto ažkos  pomôže aj tro-
chu o isti  spôsob prežívania Via-

noc, ich oslavovania, tým, že zane-
cháme konzumizmus: nech sú viac 

náboženské, viac autentické, viac 
pravdivé.“ pápež František 

Pondelok 
21/12/2020 

Hlas môjho milého! H a, on pri-
chádza, po horách ská e, po v š-
koch hupká. Milý môj je s a srna, 
ako jelení a. H a, ve  už stojí 
pred naším múrom; 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. Pies 2, 8-14 

Aké krásne je po u  hlas loveka, 
ktorý nás miluje a prejaví nám to. 
Aké oslobodzujúce je vedie , že 
niekto stojí za nami a podporuje 
nás, nenechá nás samých a ani 
nenechá nás napospas nám 
samým (naším strachom, depre-
siám, nadmernej sebesta nosti, i 
dokonca naším predstavám 
o tom ako by mal vyzera  a ako 
by mal Boh pracova ). Jeho hlas 
je úplne iný. Neprehovára nám 
z vonku cez veci, ale prehovára 
nám vždy z vnútra. Preto sa po-
trebujeme každý de  zastavi  
a stíši , aby sme ho po uli. Nie je 
to hlas, ktorý by kri al, panova ne 
i rozhodne rozkazoval, kritizoval. 

 
No je to hlas tak tichý, že ho pre-
kryje i to najmenšie zašvitorenie 
nášho ega. No Boží hlas ticho lie i 
naše srdcia. A trpezlivo drží stráž 
nad nami ke  sme v horú ke 
našich vášní. aká na nás. Pozýva 
nás k sebe. Po !  

„Hlasne volám k Pánovi, k Bohu 
volám a on ma po uje.“ Ž77 

Svätý Augustín hovorí o Jánovi, 
ktorý bol hlasom volajúcim na 

púšti toto. „Ján bol hlas. Ale Pán 
bol „na po iatku Slovo“. Ján bol 
hlasom za istý as, Kristus je ve -
ným Slovom od po iatku. Vezmi 
slovo – ím ostane hlas? Kde niet 

myšlienky, tam je len prázdny 
zvuk.“ 

Božie Slovo prebýva medzi nami. 
Jeho hlas sa ozýva v našich chrá-
moch ako silná ozvena, no po u-
jú ho tí pokorní a tichí srdcom. Aj 
dnes dostávame pozvánku stíši  
sa, necha  naplni  si srdce Božím 
Slovom. Nechajme si as 
i priestor v tomto dni na stíšenie 
sa. Rozpamätajme sa na ve ké 
divy, ktoré v nás Boh vykonal, 
ke  sa dotkol nášho srdca – po-
dobne ako to robí autor úryvku 
z knihy Piese  piesní, ke  opisuje 
ak sa jeho dotkol Pánov hlas. 
Vtedy sa budeme aj my opravdi-
vo modli . Ako? V Duchu 
a Pravde! o to znamená? Odpo-
ve  nachádzame v slovách Pápe-
ža Františka: 

„Ke  sa veriaci lovek pohnutý 
Duchom Svätým modlí za hrieš-

nikov, nevyberá si, nevynáša 
verdikty odsúdenia: modlí sa za 

všetkých. A modlí sa aj za seba. V 
tej chvíli vie, že sa ani tak ve mi 

nelíši od udí, za ktorých sa mod-
lí: cíti sa hriešnikom medzi hrieš-

nikmi a modlí sa za všetkých.“  

 

 Už sa viac necíti by  nie ím viac, 
lebo je veriacim. Už sa nevníma 
nad svetom a jeho predstavite mi. 
No je konkrétnym lovekom, 
v konkrétnom ase, 
v konkrétnom priestore 
s konkrétnymi u mi – 
s konkrétnym (t.j. synonymický 
slovník uvádza: skuto ným, ur i-
tým, adresným, opravdivým, 
neskresleným, neskaleným) Bo-
hom. 

Utorok 
22/12/2020 

Mária hovorila: „Velebí moja 
duša Pána a môj duch jasá v Bo-
hu, mojom Spasite ovi, ...  
Lk1, 46-56 

Známy huslista Fritz Kreisler 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 pek-
ne 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 virtu-
óz. Pozval ju do hotela, kde býval a 
prosil ju, aby hrala len pre neho. Bol 
tak nadšený talentom diev a a, že 
jej hra ho chytala za srdce. Poprosil 
ju, aby s ním hrala na koncerte v 
Krá ovskom divadle.    

Tajomstvo vtelenia je vpádom 
Boha dovnútra jedného príbehu 
lásky. Len milujúce srdce je schop-
né prija  Boha. ("hra “ pre neho) 
Boh posiela anjela, svojho posla, 
jednej neoby ajnej diev ine, neo-
by ajnej preto, lebo je normál-
na...! Diev a ako mnohé iné, ale 
pozorné na slová svojho Boha! 
Láska k našim drahým, láska, 
ktorá sa v nás narodí, je Božím 
darom. V našom živote nemožno 
nájs  kút, v ktorom by sa Boh 
nemohol narodi . Potrebuje 
k tomu našu schopnos  uveri .  

Streda 
23/12/2020 

Ukáž mi, Pane, svoje cesty  
a pou  ma o svojich chodníkoch. 
Ve  ma vo svojej pravde a u  ma,  
lebo ty si Boh, moja spása.  
Ž 25, 4-5b. 8-9. 10+14 

Skvelé. Dnes vám všetkým pre-
zradím najvä šie tajomstvo kres-
anského života. A to ako 

a jednoducho dosiahnu  všetko 
to, o od Boha potrebujeme. 
Akurát neviem pre o všetci o tom 
tak urputne ml ia. Sta í dodržia-
va  týchto pä  rád:  

1. každé ráno sa pomodli  
2. každý de  urobi  malý, drobný 
dobrý skutok 
3. poveda  aspo  jedno pozitívne 
slovo a niekoho pochváli  
4. da  si pohov od hlúpych prí-
spevkov/statusov na facebooku 
5. a pred spaním sa po akova  za 
celý de  

Tieto rady sa dajú chápa  ironicky 
v duchu rýchlych návodov na 
chudnutie, alebo rýchlych pokro-
kov v cvi ení, i priamo iarych 
kariérnych rastov. 

Bol jeden ostrov v  oceáne. Okolo 
ostrova bola tá naj istejšia voda 
a ako to býva s istou vodou bolo 
vidno až na dno. A že to bola po-
riadna hbka pochopia tí, ktorí už 
také nie o zažili. Ostrov bol známi 
na celom svete svojimi domorodý-
mi potápa mi, ktorí dokázali bez 
použitia dýchacích prostriedkov 
dopláva  až na dno a vylovi  
z neho úžasne krásne perly. Také 
krásne ako nikde na svete. Jeden 
turista sa pri návšteve tohto ostro-
va tak nadchol, až sa spýtal jedné-
ho z potápa ov, aby mu prezradil 
tajomstvo ich zru ností. On na to 
prikývol, ale pod podmienkou, že 
ten turista sko í do vody a pokúsi 
sa dopláva  o najhlbšie ako len 
dokáže. Turista neváhal a sko il no 
po pár chví ach sa dych-lapajúci 
vynoril nad hladinou. Domorodec 
mu povedal: „To o odo m a 
žiadaš si vyžaduje každodenne sa 
ponára  do týchto vôd. Znova 
a znova a znova, vytrvalo dovtedy 
až raz sa ti to podarí pod doh a-
dom staršieho potápa a.“ 
A ke že turista nemal ani odvahu 
a ani as, tak odišiel z ostrova 
smutný. 

Kres anská viera nie je súborom 
pou iek a lacných giest, rýchloná-

vodov, i udského výdobytku 
rozumu. Kres anská viera ja osob-
ný vz ah dôvery, v ktorom ni  iné, 
a ani tá najkrajšia pou ka nenahra-
dí môj osobný vz ah s Bohom. On 
mi dôveruje. Život s ním je ako 
dobrodružná cesta plná prekva-
pení. Ži  život s Bohom je prija  
túto cestu a ži  život s ním. Potom 
sa tieto rady stanú, nie zbierkou 
prikázaní, ve  už desatoro je vy-
myslené, ale za každým prikáza-
ním desatora nájdeme nezmerné 
množstvo životných príbehov 
konkrétnych udí, ktorí žili svoj 
život s Bohom. Oni tento zážitok 
syntetizovali do jednoduchej vety 
desatora, ktorej význam sme my 
pozvaní objavova  každý de . 

Ponárajme sa asto do vôd Božie-
ho života. Do jeho života, krásne-

ho priezra ného, aby sme raz 
získali vzácnu i nádhernú peru 

Božieho života. 

tvrtok 
24/12/2020 

Tak nás Vychádzajúci z výsosti 
navštívi a zažiari tým, o sedia vo 
tme a v tôni smrti, a naše kroky 
upriami na cestu pokoja.“ Lk1,79  

Jedného mrazivého štedrého 
ve era sedel zamyslene muž pri 


