
Piatok 
2/12/2022  

Jeden otec si raz ve er 
po rozprávkach za al 
prezera  kresby svojich 
detí. Odkladajú si ich 
spolu s manželkou ako 
spomienky. Sadol si na 
poste  a pozeral na kres-
by. Niektoré boli až ús-
mevné, lebo ich kreslili 
ešte ako malé deti. Ukla-
dal si ich ved a seba, ke  
si zrazu všimol jednu za-
ujímavú vec.  Na každej 
kresbe, kde bola zobra-
zená rodina, alebo po-
stava i zvieratko, sa 
každý usmieval. Smutná 
tvár nebola ani jedna. 
Prezeral alej a úsmevy 
pribúdali. Našiel ich aj na 
slnie ku, i dúhe. Vyšiel 
z izby a vstúpil do det-
skej, kde sa deti hrali. 
„Deti, až teraz som si 
všimol, tie vaše kresby, 
všade ste dali pekný ús-
mev. To je od vás milé! 
Ve mi ste ma tým poteši-
li!“  povedal. Tri deti sa 
prestali hra , zdvihli hla-
vy a pozerali sa na otca. 
Ni  nepovedali, len sa 
usmievali. A potom sa  
hrali alej...  

Niekedy netreba ve a. 
Sta í úsmev... 

Sobota 
3/12/2022  

Na adventnom venci 

ný pokoj, že mladý pas-
tier zaspal. Zobudil sa až 
ráno a ke  si spomenul, 
kde sa práve nachádza, 
spomenul si aj na udí 
a ich obvinenia...  

„Tak ja vám toho Ježiška 
vrátim!“ pomyslel si. Chy-
til Jozefa s Máriou za ru-
ku a viedol ich k u om.  

Pred kostolom vzal pas-
tier die a do náru ia 
a vošiel dnu. V kostole sa 
zišli všetci obyvatelia 
mesta na polno nú sv. 
omšu. Zbadali ho a za ali 
sa rozpráva . Pastier 
podišiel s Ježiškom 
v rukách ku prázdnym 
jasli kám. Ktosi zakri al: 
„To si robí srandu!“ 

Ale práve v tom sa ozva-
lo v podlahe praskanie. 
Ve ká ierna dlaždica, na 
ktorú pastier položil die-

atko praskla a vytvorila 
sa na nej prasklina 
v tvare hviezdy. udia 
padli na kolená a nastalo 
ve ké ticho.  

Odvtedy v tomto meste 
nechávali každé Vianoce 
miesto v jasli kách 
prázdne. Nikto sa už nes-
naží zisti , kto ukradol 
Ježiška. Prázdne miesto 

gúrky Ježiška tak na a-
lej otvára srdcia udí, aby 
sa znova narodil živý, 
z mäsa a kostí...  

Adventná  
nede a 

27/11/2022  

Jedna mamina sedela 
vo svojom pohodlnom 
a starom kresle 
a premýš ala o tom ako 
preži  Advent. Na stole 
pred sebou mala na tác-
ke zákusky ešte 
z nede ného obeda 
a túžila po sladkom dob-
rodružstve, no v kútiku 
srdca cítila, že by predsa 
nemala to ko sladkého. 

o ak sa už nezapne do 
nohavíc? A ve  už za í-
na aj Advent. Nie je to 

as, kedy by si mala nie-
o odoprie ? Nie oho sa 

zrieknu ? „Pre o som 
taká slabá? Pre o si ne-
viem rozkáza ? Pre o 
mám takú slabú vô u?“ 
– vírili jej v hlave myš-
lienky jedna za druhou. 
A takto je to so všet-
kým: sociálne siete, tele-
vízor, klebety, nákupy... 
Advent za za ínal, ale 

ani na jedno zo svojich 
bežných predsavzatí 
nenachádzala v sebe 
dos  síl. o teraz?  

„A možno na to idem 
z úplne zlého konca!!!“ – 
pomyslí si.  Možno to 
nemá by  Advent „bez“ 
nie oho. Bez sledovania 
noviniek, i bez sladké-
ho. Možno to tentokrát 
má by  viac Advent „s“. 
Tento Advent urobí do-
jem na samu seba práve 
tým, že ho prežije 
s dobrým motívom. 
S úsmevom. S túžbou 
po nie om o arujú-
com... s Ježiškom. Ne-
chá sa preniknú  jeho 
zmýš aním. Bude poze-
ra  na udí a svet okolo 
jeho poh adom. A o 
môj Advent? 
Aký máte pocit z toho-
ro ného Adventu vy?  
Na o sa dokážete poze-
ra  Ježišovým poh a-
dom? V om vás oboha-
cuje? 
O om ešte snívate? 

Pondelok 
28/11/2022  

Nedávno som sa bol 
da  ostriha  v Tescu 
a bol tam taký zlatý 
pán, ktorý sa mi pred-
stavil ako Milan. Hne  
na to sa pochválil svo-
jou palicou, o ktorú sa 
opieral. Bola z Iránu zo 
17 stor. Vyzerala ako 
nejaký skvost z múzea. 
Tak som sa ho opýtal, 
ako sa tam dostal. Bol 
vojakom a palicu kúpil 
od miestnych. Bol na 
viacerých misiách 
a celkom sa o tom roz-
hovoril. Isto zažil toho 
dos  a asi to nie vždy 
bolo nie o príjemné. No 
išla z neho neuverite ná 
chu  ži  a k tomu dobre 
namiešaný humor. Netr-
valo dlho a všetci sme 
sa smiali: on (v istej 
chvíli sa smial tak, že ho 
musela holi ka napome-
nú , lebo ho nemohla 
striha .), ja, holi ka 
vpravo, holi ka v avo 

horeli štyri svie ky tak 
tichu ko, že bolo po u , 
ke  sa za ali rozpráva . 
Prvá svie ka vzdychla a 
povedala: “Volám sa 
MIER. Moje svetlo síce 
svieti, ale udia žiaden 
mier nedodržujú.” Jej 
svetielko bolo ím alej 
slabšie, až nakoniec cel-
kom zhaslo… 

Svetlo druhej svie ky 
zablikalo a svie ka pove-
dala: “Volám sa VIERA. 
Som zbyto ná, pretože 
udstvo nechce o Bohovi 

ni  vedie . Nemá teda 
význam, aby som hore-
la.” Miestnos ou zavial 
prievan a druhá svie ka 
zhasla. 

Ticho a smutno sa o slo-
vo prihlásila tretia svie -
ka. “Volám sa LÁSKA. Už 
nemám dos  sily, aby 
som alej horela. udia 
ma odložili nabok. Vidia 
len sami seba a nikoho 
iného, koho by mali ma  
radi.” 
A s posledným záchve-
vom zhaslo i toto svet-
lo… 

Vtom vošlo do miestnos-
ti die a, pozrelo sa na 
svie ky a povedalo: “Vy 
predsa musíte horie , a 
nie by  zhasnuté!” A tak-
mer sa pustilo do pla u 
…  
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a aj jeden alší zákazník 
(toho na kresle až na-
triasalo).  

Niekedy nájdeme hu-
mor tam, kde by sme ho 
ne akali. Optimizmus 
tam, kde by sme skôr 

akali smútok a boles . 
Myslím, dnes na Pána 
Ježiša, ktorý našiel vieru 
u stotníka. Ani on to ne-

akal. No nakoniec takú 
vieru nenašiel u nikoho 
z Izreala.  

o nájdeš dnes tam, kde 
by si to ne akal? Nie o 
prekvapivo dobré? 
V neo akávanej miere? 

Utorok 
29/11/2022 

Minulý týžde  som bol 
na Sinaji. Na vrchu, kde 
dostal Mojžiš Desatoro 
od Pána. Išli sme 
v kolóne áut 
s policajným sprievo-
dom o 21:00 ve er. Šo-
fér mal takú vlastnos , 
že nechcel ma  pred 
sebou žiadne auto a tak 
neustále predbiehal, až 
sa dostal na elo koló-
ny. Takmer predbehol 
aj to policajné.  

Arab, ktorý nás okrem 
tiav sprevádzal, ma zau-
jal hne  od za iatku. 
Jednej Talianke zobral 
z ruky mobil, zmenil dá-

ke nastavenia a odfotil 
jej prekrásnu hviezdnu 
oblohu. alšej pani 
z našej skupinky pomo-
hol vysadnú  na avu, 
lebo už nevládala. Iným 
rozprával príbehy 
a po ul som ho hovori  
aj o tom, že kedysi pra-
coval aj v Káhire, ale že 
tam mu to nevyhovova-
lo. Ve ký hluk a zhon. 
Tu má hory, tu zažíva 
ticho, vyvetrá si hlavu... 
rád robí druhých š ast-
nými.  

Ke  sme nakoniec vyšli 
na samý vrch, akali 
sme na východ slnka 
a dávali si malé ob er-
stvenie, nedalo mi 
a hovorím mu: „Po uj, 
ty si ten najlepší sprie-
vodca, akého poznám!“ 
Najprv si myslel, že si 
robím srandu. Moja an-
gli tina (a to hlavne po 
takom výstupe) nie je 
až taká dokonalá... Tak 
som mu vysvetlil, o 
som si po ceste všimol. 
Ako sa o všetkých sta-
ral a zaujímal... (Inak 
rozprával plynule an-
glicky, taliansky aj 
rusky, samozrejme 
okrem arab iny.) Videl 
som, že toto sa mu ne-
stáva asto... pochvala 
mu dobre padla. 

Po nádhernom výcho-

de slnka na Sinaji 
a zostupe dolu, sme eš-
te sedeli na vyhriatom 
kameni (lebo ni  iné 
ako kamene tam samo-
zrejme ani nie je...), 
chví u sme sa ešte roz-
právali, o tom ako sprie-
vodcu už robí 15 rokov 
a o tom, že som so Slo-
venska... nie o som mu 
str il do va ku pri kláš-
tore sv. Kataríny... to sa 
tu patrí a rozlú ili sme 
sa a mne zostal ve mi 
milý pocit v srdci. 
Kde vy stretáte udí, o 
sa o vás starajú, zaují-
majú sa, povzbudzujú 
vás?  

Streda 
30/11/2022 

Neviem ako ste na tom 
vy, ale pre m a najvä -
šia sladkos  je mäso. 
Táto moja mäsožravá 
vlastnos  je ve mi silná 
a myslím, že taká ka i -
ka, alebo nejaké to úde-
né koleno, by mali by  
aj na Viano nom strom-

eku namiesto salóniek. 
(Aj ke  krémešom ale-
bo likérovým špicom na 
viano nom strom eku 
by som tiež nepohrdol.)  

No a o pod strom ek? 
Nie o vo viano nom 
baliacom papieri alebo 
nie o iné? V komunite 

saleziánov si vä šinou 
losujeme, komu kto kú-
pi alebo pripraví dar ek. 
Nejde len o dar ek, ale 
sa aj navzájom za seba 
viac modlíme... konkrét-
ne za toho, koho si vylo-
sujeme. A medzitým 
direktorovi pošepkáme, 

o by nám pod tým 
strom ekom urobilo 
rados . Ten potom 
„prepošle správu“ to-
mu, kto si spolubrata 
vylosoval.  

Ale vy ahujúc dar ek 
spod strom eka sme 
všetci prekvapení, vždy 
je tam aj nie o navyše... 
nie o o sme ne akali. 
A k tomu nám dobrí u-
dia navaria kapustnicu, 

i hubovú polievku... no 
vlastne aj to ostatné. 
Bonus plus je, že na te-
levízore si pustíme cez 
youtube video s krbom 
a viano nými koleda-
mi :D 

Minulý rok som si uve-
domil aké vzácne bolo 
to Betlehemské svetlo, 
po ktoré udia k nám do 
kostola chodili. Malé 
svetielko nádeje upro-
stred mnoho ažkostí. 
Ako som pri om sedel  
a „strážil“ ho, videl som 
rados  v o iach 
a neskuto né š astie, 
ktoré z udí vychádzalo.  

Teraz zapa ujeme len 
prvú svie ku na advent-
nom venci. o vám ide 
hlavou, ke  na u poze-
ráte?  

tvrtok 
1/12/2022  

„V ten de  sa bude 
v judskej krajine spieva  
táto piese : „Pevné 
mesto máme, v om sa 
zachránime; Pán ho 
obohnal valom 
a hradbami. Otvorte 
brány, nech vstúpi spra-
vodlivý ud, ud, ktorý 
zachováva vernos . Má 
ducha pevného; zaistíš 
mu pokoj, ve  dúfa 
v teba.“ 

V jednom meste 
v Taliansku sa chystali 
na Vianoce. Na námestí 
mali ve ký smrek so žia-
rovkami, piekli sa kolá-

e a v kostole kostolník 
za al pripravova  Betle-
hem. No ke  chcel osa-
di  jasli ky s Ježiškom, 
nikde ho nevedel 
v skrini nájs . Preto vy-
behol z kostola a kri al: 
„Ukradli ho. Nemáme 
Ježiška!“ 

Pán farár zburcoval 
policajtov a za alo sa 
vyšetrovanie... musíme 
zisti , kto ukradol Ježiš-
ka! Aj udia sa za ali ob-

zera  okolo seba. Bol to 
on, alebo ona?  

Ne aleko v horách žil 
jeden pastier. Tiež po-

ul o tomto závažnom 
prípade a tak sa rozho-
dol zís  do mesta. Ke -
že bol v meste cudzin-
com, netrvalo dlho, 
a niekto na neho pouká-
zal, že to on ukradol 
Ježiška. A spustil sa 
krik: „Chy te zlodeja!“ 
No naš astie pastier 
poznal ve mi dobre hor-
ské chodní ky 
a netrvalo dlho a u om 

o ho nahá ali unikol. 

Nad ránom cítil pastier 
záchvevy. Mesto zasiah-
lo zemetrasenie. Nevá-
hal ani chví ku. Utekal 
do mesta a za al pomá-
ha  u om, ktorých do-
movy sa zrútili alebo 
boli poškodené. Ako 
tak behal hore – dole 
a staral sa o udí, zbadal 
jednu malú chatr , kto-
rá zostala stá  upro-
stred zemetrasenia. 
Pred jej vchodom stál 
hlú ik udí. Podišiel bliž-
šie a o nevidí. Matku, 
ktorá práve porodila 
svoje die a. Ved a stál 
otec, ktorý sa milo 
usmieval na matku 
s die a om. Žena sa vo-
lala Mária a otec Jozef. 
V chatr i vládol taký sil-


