
Mt 17, 10-13 

Akýsi pútnik krá al po-
ným chodníkom, ke  v 

tráve na jeho okraji zba-
dal osi zvláštne, vyzeralo 
to ako kame . „Je to 
had,“ pomyslel si. Had sa 
vztý il a smrte ne ho po-
štípal. A potom šiel tým 
istým chodníkom iný pút-
nik. Aj on zbadal kame  
zvláštneho tvaru. „Je to 
vtá ik,“ povedal si. A vtá-

ik zatrepotal krídlami a 
odletel. 

Na tmavej opustenej 
ceste zastalo auto s pre-
pichnutou pneumatikou. 
Vodi  vystúpil a zistil, že 
nemá zdvihák. Už sa ho 
zmoc ovalo zúfalstvo, 
ke  v dia ke zazrel sve-
tielko. Bolo tam akési 
hospodárstvo. Vybral sa 
pešo tým smerom a ces-
tou za al premýš a : „A 

o ke  mi neotvoria?“ „A 
o ke  nebudú ma  zdvi-

hák?“ „A o ke  mi ten 
sedliak nebude chcie  ten 
zdvihák – ak ho má – po-
ži a ?“ Pri každej úzkos-
tlivej otázke jeho pobúre-
nie rástlo a 
ke  kone ne 
prišiel k do-
mu a sedliak 
mu otvoril, 
bol taký roz-
zúrený, že 
ho udrel 
päs ou do 
tváre a zare-
val: „Zožer 
si ten svoj 
hnusný zdvi-

vo slovo vychádza zo srd-
ca, ktoré úprimne túži po 
Kristovom príchode, o a-
káva, že príde z neba, a 
ke  sa už zjavil, plesá ra-
dos ou a ponáh a sa zves-
tova  túto ve kú udalos  aj 
ostatným. Je prejavom 
bratskej dobroprajnosti, 
pekného rodinného vz a-
hu a úprimnej lásky pomá-
ha  si navzájom v duchov-
ných veciach. 
A všimni si Petrovu povahu. 
Aký je od za iatku ochotný 
a rýchly! Neotá a, ale hne  
uteká. Písmo hovorí: 
„Priviedol ho k Ježišo-
vi.“ (Jn 1,42) Ale nech nik 
neodsudzuje Petra, že je 
ahkoverný, ke  prijíma 

slovo bez ve kého skúma-
nia. Pravdepodobne mu 
brat presne a obšírne všet-
ko porozprával. Ale evanje-
listi všelikde všeli o hovoria 
v skratke, lebo sa usilujú 
by  stru ní. Napokon ani sa 
nehovorí, že Peter hne  
uveril, ale: „Priviedol ho k 
Ježišovi.“ Odovzdal mu ho, 
aby sa všetko nau il od 
neho. 

Nie je našou úlohou, ako 
kres anov, len rozpráva , 
mudrova  o Bohu, ale pri-
vies  k Bohu. Ukáza  cestu 
k Bohu. Da  pocíti  ako ja 
žijem s Bohom v jednej 
domácnosti. 

Sobota 
10/12/2022  

„Proroci moderných 
ias“ 

2.Adventná  
nede a 

04/12/2022  

„Pripravte cestu Pánovi, 
vyrovnajte mu chodníky!“ 

Mt 3, 1-12 

Bol jeden muž, stál pri kra-
ji cesty na jednom z jej za-

iatkov a h adel na u 
s opovrhnutím. „Už by ju 
niekto aj mohol opravi  po 
to kých rokoch jej služby! 
Toto nie je normálne, sama 
jama! To tu už nikto nemá 
rozum?“ Roky plynuli ako 
rieka, muž chradol. A cesta, 
tak tá chradla s ním. 
Na inom za iatku cesty stál 
iný lovek. Na cestu sa 
díval zamilovanými 
o ami. „Kam ma dnes 
privedieš? o mi dnes 
prinesieš?“ Aj tento 

lovek, tak ako i cesta, 
pomaly starol. No po-
h ad mu zostal skrytý 
vo vráskach. 
Na inom mieste cesty 
bol i tretí lovek, ktorý 
po tej ceste chodil. Mal 

zodraté topánky, opotre-
bovaný odev a vetrom 
oš ahanú tvár. Krá al. Ne-
obzeral sa. Jednoducho 
šiel. Cesta pre neho bola 
taká aká je, raz stúpala, 
inokedy klesala. Niekedy 
sa krútila ako hadica, do 
ktorej pustíte vodu – bojo-
val s ou. No vždy pre ne-
ho bola cestou, ktorá ho 
má mnohému nau i . 

Svätý otec František pí-
še: Svätos  v skuto nosti 
nie je program námah a 
odriekania, nie je to akási 
„duchovná gymnastika“, 
nie, je to nie o iné; je to 
predovšetkým skúse-
nos , že sme milovaní 
Bohom, že zdarma prijí-
mame jeho lásku a jeho 
milosrdenstvo. Tento 

Boží dar nás otvára v a -
nosti a umož uje nám 
prežíva  ve kú rados , 
ktorá nie je emóciou oka-
mihu alebo oby ajným 
udským optimizmom, ale 

istotou, že všetkému mô-
žeme eli  s milos ou a 
odvahou, ktoré pochádza-
jú od Boha.“ 

Áno aj pre nás je advent, 
a aj život cestou 
k milovanému – je to živo-
tom plným cestovate -
ských skúsenosti. Mnohé-
mu sa tu u íme: POKORE 
–zníži  hory, pýchy; V A -
NOSTI – vyplni  priepasti 
beznádeje, ba dokonca: 
PRINÁŠA  OVOCIE – tr-
pezlivo každodenne, prav-
divo. Áno toto voláme 
svätos  - krá a  po ceste 
života s Bohom, ktorý nás 
miluje a u í milova  tak 
cestu, ako aj pocestných. 

Pondelok 
05/12/2022  

„Odvaha. 

Lk 5, 17-26 

V jednom starom kazate -

hák!“ 

i sa ti to pá i, alebo ne-
pá i, smer tvojej cesty, 
ktorá sa volá život, ur u-
jú tvoje myšlienky. Ak 
máš myse  plnú sk ú e-
nosti a sklamania, žiješ v 
ich zajatí.  

V  žalme 121,8 sa do íta-
me: „Pán bude chráni  
tvoj odchod i príchod 
odteraz až naveky.“ Ne-
chajme sa ozaj prenik-
nú , naplni  o akávaním 
Božieho príchodu. Nech 
sa naše srdcia zohrejú 
plnos ou radosti z tohto 
viano ného zázraku. Boh 
je Bohom s nami. On nás 
zachra uje, uzdravuje, 
potešuje, zdvíha. i sa ti 
to pá i, alebo nepá i, 
smer tvojej cesty, ktorá 
sa volá život, ur ujú tvoje 
myšlienky. Ak sú naplne-
né nie ím pekným, aj 
tvoj život je pekný. Ak je 
naplnený tým Božím, aj 
tvoj život je Boží. Ve  
On je jednoducho tu. 
Bu me prorokmi Božej 
prítomnosti v našich ži-
votoch! 
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skom príbehu, ktorý sa 
hovorí o tom, že medzi 

lovekom a Bohom je tu-
nel. lovek a Boh sa v aka 
nemu radi a asto navšte-
vujú. No raz sa stala malá, 
na prvý poh ad nevinná 
vec, lovek cestou 
z návštevy do toho tunela 
hodil ohryzok z jablka. Po-
tom obal od limonády 
(dnes by sa to istotne ne-
mohlo sta , lebo obaly zá-
lohujeme), papierovú kra-
bicu, staré plienky, pneu-
matiky, elektroniku až 
raz ... tunel zmizol.  

A tu je na mieste otázka. 
Ako by ste to vyriešili? No 
ako, ako jednoducho – 
kto spravil neporiadok, 
nech si ho uprace – po ú-
vame doma, u ia nás to-
mu presne takto. Áno, 
dobre. No ke  „bordelár 
domáci“ to nechá tak, 
musí zákonite niekto iný – 
„tie ovník oby ajný“ na-
pravi  o je treba. No ten 
niekto musí by  lovekom 
a zárove  ma  božskú 
moc. Je niekto schopný 
takého nie oho? Áno je: 
„Syn loveka má na zemi 
moc ...“  

Skuto ná moc. Skuto ná 
odvaha je postavi  mosty, 
ktoré nik nepostavil. Od-
pusti  veci, ktoré ni  
a nikto nevedel odpusti . 
Lebo je jednoduchšie ne-
návidie  ako odpusti . Je 
jednoduchšie búra  ako 
stava . Áno hovorím to 
jasne a zrete ne. Je jedno-

duché nenávidie , lebo 
nenávis  nás neprivádza 
k otázke: „aký podiel viny 
na tomto nesiem?“ Nená-
vis  nás privádza len 
k vine toho druhého. Ona 
neuzdravuje, skôr betó-
nuje. Zabetónuje nás 
v našich predstavách. Za-
staví nám rast. Ostaneme 
ochrnutí. 
A tu je niekto, kto „má 
moc odpúš a !“ 

 Utorok 
06/12/2022 

„Strati  sa“ 

Mt 18, 12-14  

Strati  sa nie je a ani ne-
bolo také ažké. V mori 
informácií sa lovek ahko 
stratí a to už vôbec neho-
vorím o tak jednoduchej 
ove ke, ktorá je na ve mi 
ve kej lúke. Sta í sa len 
zapozera  napríklad: na 
susedovu zelenšiu trávi -
ku, na hlboký a krásny ho-
rizont, i na pašu , ktorá 
tancuje v rytme vetra. Je 
to tak, lovek sa stratí. 
A as beží, uteká. 

Svätý otec František pri-
pomína svojim k azom 
takúto peknú vec, mys-
lím, že je vhodná pre kaž-
dého loveka, ktorý sa 
nachádza na ceste 
k Bohu: 

„A nezabudnite sa k ne-
mu vráti  každý ve er po 

dlhom dni, ale pozor, k 
nemu, nie k displeju mobil-
ného telefónu. Ve mi ma 
zarmucuje, ke  vidím, že 
dobrý a usilovný k az, ke  
sa unaví, zabudne prís  k 
svätostánku a ide spa , 
lebo je unavený. Má prav-
du, musí sa vyspa , ale naj-
prv ho pozdravme! Nebu -
me nevychovaní! A ako 

asto sa uchýlite k displeju 
mobilu? Displej mobilu nás 
zap a podnetmi. Prosím, 
nebu te závislí na tomto 
svete úniku. Nebu te zá-
vislí. Krok za krokom a to 
pomaly oberie o silu. Bu -
te závislí na stretnutí s Je-
žišom a on vie, o potrebu-
jeme, a pri každej príleži-
tosti nám má o poveda .“ 

„Bu me závislí na om – 
na Božej radosti z nás. 
„Bude ma  z nej vä šiu 
rados  ako z tých devä -
desiatich deviatich, o 
nezablúdili.“ 
 

Streda 
07/12/2022 

„Po te ku mne“ 

Mt 11, 28-30 

V jedno úplne bežné ráno, 
ke  každý v dome ra ajku-
je to, o mu chutí, rozho-
dol sa chlap ek pre jogurt. 
Vzal do ruky téglik s oko-
ládovým jogurtom, zamie-
šal si ho, zjedol to ko, ko -
ko sám dokázal lyži kou 
vybra  a už aj kri al na 

mamku, aby mu prišla po-
môc  vyškrabka  okolá-
du. Mama mu odvetila, aby 
prišiel on lebo práve pe ie 
kolá  a aká na to, aby ho 
mohla vybra  z rúry. Chlap-

ek pribehol. Téglik držal 
sám, že vraj už je ve ký 
chlapec. Mama sa teda 
pokúšala lyži kou dosta  

o najviac okolády von 
z jogurtu, ktorý chlapec 
tak úzkostne stískal vo 
svojich rú kach . No nebolo 
to vôbec jednoduché. Pre-
to povedala syn ekovi, 
nech jej dá  jogurt do ruky, 
že  ona z neho ove a  jed-
noduchšie  a šikovnejšie 

okoládu vyberie. Zveril jej 
ho do rúk, lebo jeho sily  
mu už na to nesta ili. Tak 
si vychutnal úplne celú 
dobrotu. 

Ko ko toho pekného sa 
vieme nau i  od niekoho 
šikovného, za predpokla-
du, že ho sledujeme. Ko -
kému peknému sa vieme 
priu i  od Pána Boha, za 
predpokladu, že ho k sebe 
pustíme, teda že k nemu 
prídeme. JEHO  
„Pozvánka“ platí. „Po te 
ku mne všetci, ...“ NEZA-
BÚDAJME! 

 

tvrtok 
Nepoškvrnené 
po atie Panny 

Márie 

08/12/2022  

„H a, služobnica Pána, 
nech sa mi stane pod a 
tvojho slova“  

Lk 1, 38 

Panna Mária hovorí: 
„H a, tu som“; dáva Bohu 
svoje at – slovo ve mi 
drobné, tiché, malé, ale 
pritom nesmierne ve ké, 
cenné a vzácne. Nie je 
lepší spôsob modlitby, 
ako zauja  postoj srdca, 
ktoré je otvorené vo i 
Bohu. Môžeme pozna   
akoby trojnásobnú otvo-
renos  a vernos . Po prvé 
– vernos  obsahu, iže 
otvorenos  tomu, o Boh 
chce: Pane, to, o ty 
chceš, chcem aj ja. To je 
vernos  prijatiu a splne-
niu Božej vôle. Po druhé – 
vernos  v ase: Pane, 
chcem to vtedy, ke  to 
chceš ty. Po tretie – ver-
nos  v spôsobe: Pane, 
chcem to tak, ako to chceš 
ty. Panna Mária je vo všet-
kých týchto výzvach pre 
nás inšpiráciou a príkla-
dom, lebo jej vernos  
spo íva v pokornom srd-
ci, ktoré je otvorené Bo-
žej vôli. Ke  je lovek po-
korný a je otvorený prija  
Božiu vô u, vtedy Boh 
nikdy neml í, práve nao-
pak: Boh k nám vtedy 
vždy hovorí. lovek, ktorý 
má otvorené srdce vo i 
každému momentu, v 
ktorom k nemu prichádza 
Boží impulz, sa nehnevá a 
má zmysel pre realitu. 
Pravú realitu tvorí: „Bože, 

chcem to, o chceš. 
Chcem to vtedy, kedy ty 
chceš. A chcem to spôso-
bom, akým to ty chceš.“ 

„Vždy zosta  blízko tejto 
Nebeskej Matky, pretože 
ona je morom, cez ktoré 
sa treba dosta , aby si 
dosiahol brehy Ve nej 
nádhery.“ (sv. páter Pio) 

 

Piatok 
09/12/2022 

„Privies  k Ježišovi“ 

Mt 11, 16-19 

Dnes by som vám chcel 
da  do pozornosti jedno 

ítanie od Jána Zlatoúste-
ho na as  Jánovho evanje-
lia. Ono sa íta na sviatok 
svätého Ondreja. 

Ke  Ondrej zostal u Ježi-
ša (porov. Jn 1,39) a mno-
ho sa tam nau il, neutajil 
tento poklad v sebe, ale 
behom sa ponáh al k svoj-
mu bratovi, aby urobil na 

om ú astným aj jeho. 
Všimni si, o povedal svoj-
mu bratovi: „Našli sme 
Mesiáša, o v preklade 
znamená Kristus.“ (Jn 
1,41) Vidíš, ako tu ohlasu-
je, o sám za krátky as 
pochopil? A prezrádza 
schopnos  U ite a, ktorý 
ich vedel o tom presved-
i , ale aj ich nadšenie a 

svedomitos , s akou sa 
hne  od za iatku usilovali 
pozna  ho. Toto Ondrejo-


