
ky začali vytvárať z ničoho nič 
nádhernú vázu. Tvoril naj-
krajšie dielo svojho života. Ne-
mal to pod kontrolou, akoby 
jeho ruky viedla neznáma sila 
o ktorej vedel len jednu vec, že 
je plná lásky. Nemohol sa doč-
kať, kedy sa vráti k žene a po-
loží jej vázu do rúk, aby jej 
dokázal svoju lásku. Keď jej 
ju predložil, žena pocítila po-
chybnosti.  V tom okamihu jej 
váza  spadla na zem a rozbila 
sa na milión kúskov. Dnes 
chodí po svete jeden starý 
muž, ktorý tvrdí, že láska   
neexistuje. A kdesi vo svete na 
neho čaká jedna krásna stará 
žena, ktorá plače pre vázu, 
ktorú raz mala v ruke, ale už 
je stratená. To je príbeh o  
mužovi, ktorý zavrhol lásku, 
na ktorej mohol postaviť svoj 
život.  

 

Koľko pekných vecí sme vy-

tvorili, koľko dobrého sa nám 

podarilo? Koľko nevďaku sa 

Kameň, čo stavitelia zavrhli, stal 

sa kameňom uholným. To sa stalo 

na pokyn Pána; vec v našich 

očiach obdivuhodná. Mt 21,42 

(Ž118,22-23) 

 
Jeden muž neveril v lásku. 
Hovorieval: „Láska neexistuje. 
Všetci hľadáme lásku, otvára-
me svoje srdcia, stávame sa 
zraniteľnými a nakoniec ná-
jdeme sebectvo, sme oklama-
ní.“ Jedného dňa sa muž pre-
chádzal po parku a uvidel na 
lavičke krásnu ženu, ktorá 
plakala. To, prebudilo jeho 
zvedavosť. Dali sa do rozhovo-
ru, stali sa priateľmi, pretože 
si boli veľmi podobní. Vznikol 
medzi nimi pekný vzťah. Muž 
si povedal: Cítime sa spolu 
dobre, máme sa radi. Láska 
možno existuje, ale je to niečo 
iné, než si ľudia myslia. Muž 
bol plný lásky, stal sa sved-
kom  zázraku. Pri svojej kaž-
dodennej hrnčiarskej práci, 
raz modeloval vázu. Jeho ru-

nám dostáva? Niekedy môže-

me prísť do stavu pochybnos-

tí, že sa neoplatí byť dobrým, 

l á s k a  n e e x i s t u j e . 

V pochybnosti odvrhujeme 

všetko dobro, medzi ktoré pat-

rí aj Boh. Ježiš v dnešnom 

evanjeliu je základným kame-

ňom nového chrámu. Chrámu 

lásky, v ktorom máš miesto 

aj ty. Chrámu, do ktorého  

môžeš nosiť všetky svoje 

sklamania, zlyhania. On ich 

premení, On ich požehná. My 

z dobra, ktoré nám Boh    

dáva, robíme zlo, ale on zo 

zla, ktoré musí podstúpiť, 

robí dobro pre nás. 

Ktoré pochybnosti ma pripra-

vujú o radosť a lásku? Viem 

doniesť do Ježišovho chrámu 

svoje zlyhania, nenechávam si 

ich len pre seba?  

Piatok  26.02.  
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K Ježišovi sa približovali 

všetci mýtnici a hriešnici a 

počúvali ho. Lk 15,1 
 

„Ropný monopol sa pod-

píše pod nejaký spis – a 

ten má zrazu hodnotu mi-
liónov: to je kapitál. Me-
chanik dokáže z kúska 

ocele v hodnote päť euro 
vyhotoviť náradie za sto 

euro: to je schopnosť. Ma-
liar si kúpi za päťdesiat 
centov plátno a namaľuje 

naň obraz, ktorý stojí de-
saťtisíc euro: to je geniali-
ta. Boh však môže zobrať 

bezcenný, hriešny život a 
urobiť z neho život úplne 

iného človeka: to je zá-
zrak!“   
 

Prečo sa Ježiš radšej stretal 

z hriešnikmi ako s učiteľmi zá-

kona? Videl hriešnikov zrane-

ných, ponorených v zle, ale bo-

jovali, chceli s tým niečo robiť. 

Farizeji nechceli robiť so svojím 

životom nič. Neverili, že Boh 

môže v ich živote urobiť niečo 

veľké. Dokiaľ dobrovoľne ne-

prejavím záujem o Božiu po-

moc, Boh je bezmocný. Zdá sa 

to nemožné. Boh, suverénny Pán 

neba a zeme, všemohúci, vševe-

diaci, prosí svoje deti o lásku. 

Dáva nám slobodu, aby sme sa 

navzájom milovali a tak milovali 

aj Jeho. No keď nechceme, ne-

môže ani on nič urobiť. Ak sa 

človek rozhodne pre Neho a 

opätuje mu lásku, dovolí Bohu, 

aby mu ukázal krásy dokonalosti 

života, krásy Božej moci, 

všemohúcnosti.“ Akoby nám 

povedal: „Človek tvoj život 

je v tvojich rukách. Čo mi 

dovolíš urobiť s tvojím ži-

votom, to urobím, koľkok-

rát ma pozveš toľkokrát 

prídem. Tvoj život je 

v mojom Srdci.“  

Nespolieham sa až príliš na 

seba? Viem dôverovať Bohu, 

vytrvalo sa na neho obra-

cať? Verím Bohu, že môže  

v mojom živote urobiť niečo 

veľké? 



PÔST 2016   

       Pôstne  listy  

           pre dušu    

Partizánske - Šípok  

 

Pán hovorí: Mojím úmyslom je priniesť vám pokoj, a nie trápenie; budete ma vzývať a ja 

vás vyslyším a vyslobodím vás zo všetkých miest vášho zajatia. (Jer 29,11.12.14.) 

Predsavzatie na druhý pôstny týždeň 

Snažiť  sa vedieť dobre, pravdivo zhodnocovať situácie vo svojom živote.  

Nenechám sa znechutiť.  

Každý deň si nájdem čas porozmýšľam o niečom, čo ma znepokojilo, vytočilo, čo 

som nezvládol...  

Človek získava silu, skúsenosť a 

sebadôveru každým zážitkom, 

kde sa musí pozrieť do tváre 

strachu ...  Keď musí urobiť to, 

čo urobiť nedokáže.  

Eleanor Rooseveltová  

Druhá pôstna nedeľa 21.02. 

Ježiš vzal so sebou Petra,  

Jána a Jakuba a vystúpil na 

vrch modliť sa. Ako sa modlil, 

zmenil sa vzhľad jeho tváre a 

jeho odev zažiaril belobou.  
                                  Lk 9,28-29 

Bola rodinná oslava, zišlo 
sa veľké príbuzenstvo. Keď 

sa zábava rozprúdila,   
ktosi zvolal. Dajme si    

súťaž o najlepší prednes. 
Z knižnice vybrali veľkú 
knihu, Bibliu. Otvorili ju 

na strane Žalmov. Prvé 
prednášalo   malé  diev-
čatko, krásne pekne, zoža-

lo veľký potlesk. Potom 
nasledovala mladá žena, 

z jemnocitom, nežnosťou 
prednášala Žalm 23, celá 
miestnosť sa vznášala 

v rytme prednesu. Nád-
herné, úžasné, potlesk  
neprestával. Do stredu 

miestnosti sa postavil 
otec. Vyštudoval herectvo, 

bol dobrý vo svojom remes-

le. Začal prednášať. Pán je 
môj Pastier... všetci stíchli, 
potlesk, nikto v miestnosti 

nepochyboval o výhercovi 
dnešnej súťaže. Vo veľkom 

nadšení začal prednášať eš-
te jeden človek. Starček, 
ktorý ani    nevládal zreteľ-

ne vyslovovať slová. Po 
prednese zavládlo ticho, na 

tvárach sa objavili slzy. He-
rec pristúpil ku starcovi 
a poznamenal: „Túto súťaž 

si vyhral ty. Ja som žalm 
zarecitoval profesionálne, 
ale ty si ho predniesol tak 

ako ho skutočne žiješ. Ty 
Pastiera poznáš.  
 

„Bez odpútania sa od zeme 

a opravdivého prežívania viery  

nie je možné dosiahnuť videnie 

Božích vecí.“ Evanjelista Lu-

káš, zdôrazňuje zážitok svetla, 

ktoré má osvetliť Ježišovu ces-

tu do Jeruzalema, ale aj našu 

cestu životom. Príbeh preme-

nenia je uprostred  Lukášovej 

knihy. Premenený Ježiš chce 

vstúpiť doprostred nášho  

života, aby nám osvetlil ces-

tu. My sme obklopení pesi-

mizmom, myšlienkami ako 

„všetko je nanič“. Učeníci sa 

snažia postaviť tri stany.   

Akoby chceli ostať len pri do-

terajšom pochopení Ježiša. On 

nás vyzýva, provokuje, aby 

sme neostávali pri strnulých, 

neplodných predstavách 

o živote, o viere. Človek sa má 

sústrediť na prežívanie stretnu-

tia s Ježišom, posúvanie sa, 

prehlbovanie, zvnútorňovanie 

svojho života.  

Ako prežívam svoju modlitbu? 

Kedy som mal z nej radosť? 

Aké je sú moje stretnutia so sv. 

Písmom, viem z neho načerpať 

silu? Učím sa mu rozumieť?   



„Lebo akou mierou budete 

merať vy, takou sa nameria 

aj vám.“ Lk, 6,38 

 

Raz prišlo na trh veľmi  
pekné dievča. Vo vlasoch 

jej svietil západ slnka a 
na perách pohrával ús-

mev ako ranná zornička. 
Akonáhle sa krásna ne-
známa na trhu objavila, 

hneď si ju všimli miestni 
chlapci a nahrnuli sa 

okolo nej. Jeden si s ňou 
chcel zatancovať, druhý 
sa chcel rozprávať... Ale 

dievčina sa zľakla a     
pomyslela si o tých mla-
díkoch niečo škaredého. 

Vynadala im a nakoniec 
im utiekla. Na spiatočnej 

ceste k domovu si v     
duchu hovorila: „Som 
znechutená. Tí chlapci sú 

ale nevychovaní, neznesi-

teľní.“ Prešiel rok a počas 

toho roka ta krásavica veľa 
premýšľala ako o trhu, tak 
o mužoch. A potom sa opäť 

vydala na trh, opäť jej na 
lícach kvitli ruže a ľalie, vo 
vlasoch mala západ slnka 

a na perách úsmev svita-
nia. Ale akonáhle ju mladí 

muži zbadali, všetci sa od 
nej odvrátili. A tak tam 
strávila celý deň sama a 

nikto si ju nevšímal. K    
večeru sa vydala na cestu  
domov, v duchu plakala a 

vravela si: „Som znechute-
ná. Tí chlapci sú ale nevy-

chovaní. To je jednoducho 
neznesiteľné.“  
               (podľa Džibrána) 

 

O koľko sme už v živote pri-

šli, pre našu neschopnosť mať 

správnu mieru. Potom sme  

smutní, znechutení, správame 

sa ako malé deti, ktoré neve-

dia, čo chcú. Ježiš nám dnes 

hovorí o spravodlivej láske. 

Povzbudzuje nás, aby sme 

mali správnu „mieru-srdce“, 

pretože aké veľké ho budem 

mať, toľko Božej lásky sa do 

neho zmestí. Musíme si dať 

ale pozor, pretože nám ho 

chce svet zaplniť nespravodli-

vosťou a závisťou. Učí nás 

byť nepozornými, nepriprave-

nými spoznať dobrá pre nás 

pripravené. Nie je dobre byť 

prehnane opatrný, ani príliš 

riskovať. Slová klasika sú jas-

né: „Ty si všetko, čo máš, ak 

to stratíš, čím budeš?“  

Neriskujem zbytočne vo svo-

jom  živote? Som spokojný so 

svojou „mierou“- postojom, 

pohľadom na život.“ Viem byť 

dobrosrdečný?  

daroval všetko, čo mal, aby 

pre nás všetko získal. Máme 

strach z ponižovania, zraňuje 

n á s .  B y ť  p o n í ž e n ý 

v evanjeliovom zmysle zna-

mená byť citlivý,  priprave-

ný, ochotný zasadiť sa 

za dobro. Povýšenecky zmýš-

ľajúci ľudia si zacláňajú. Stá-

vajú sa zaslepenými, arogant-

nými a veľmi smutnými, ne-

poznajú svoju hodnotu. Snažia 

sa ukoristiť všetko, čo sa dá, 

pritom všetko strácajú. Ježiš 

nás učí ceste ako skutočne  

získavať, nezneužívať svoje 

postavenie, výhody a vedieť  

 

Kto je medzi vami najväčší, 

bude vaším služobníkom. 

Kto sa povyšuje, bude poní-

žený, a kto sa ponižuje, bude 

povýšený.“ Mt 23,11-12 

 

Chcel by som poznať 
hodnotu človeka, pýtal 
sa žiak. Majster mu od-
povedal „Nemôžeš vi-

dieť svoju hodnotu, 
keď si sám zacláňaš.“ 
 

Prvý človek Adam, zodvihol 

ruku, aby všetko ukoristil 

a vlastnil, a tak sa vrátil do 

prachu, stratil všetko. Nový 

Adam (Ježiš) sa ponížil,   

 

 

 

 

 

byť veľkými v pre nás     

nepríjemných situáciách.  
Ak mám zlú náladu viem  uro-

biť niekomu radosť, alebo 

som na všetkých zlý? Ak mi 

nevychádzajú veci podľa mo-

jich predstáv, neodnášajú si 

to  moji najbližší? 

  
„Nech robíš, čo robíš, je to vždy do 

kopca a proti vetru.“  
Murphyho zákon cyklistiky   

alebo zákon služobníka  

Utorok 23.02. 

Pondelok  22.02.  
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tomu sú niektorí, ktorí 

hneď spoznajú Krásu pod-
ľa tváre, hoci ju len zazreli, 
a to napriek jej ošateniu. A 

sú zase iní, ktorí uzrú tvár 
Ošklivosti, ale pre jej krás-
ne šaty ju nedokážu odha-

liť, nechajú sa ňou zviesť, 
slúžia jej. (podľa Džibrána) 

 

Slúžiť si druhými je vlastné 

zlému človekovi, ovládanie, 

manipulácia a otroctvo. Tak 

radi  si vieme poslúžiť člove-

kom. Rodičia postarajte sa, 

kamarát zabav ma, spolužiak 

daj mi odpísať. Zožeň, do-

nes, urob mi radosť...  využí-

vame, zneužívame lásku 

okolo nás. Koľko nezdravých 

postojov sa nachádza 

v našich vzťahom? Vezieme 

sa životom, na chrbtoch 

blízkych ľudí. Robíme to 

Viete, že vládcovia národov 

panujú nad nimi a mocnári im 

dávajú cítiť svoju moc. Medzi 

vami to tak nebude. Ale kto sa 

medzi vami bude chcieť stať 

veľkým, bude vaším služobní-

kom. Mt 20,25-26  

 

Jedného dňa sa na mor-

skom brehu stretli Krása a 
Škaredosť. A tu si poveda-

li: „Poďme sa okúpať v mo-
ri.“ Ihneď si odložili šaty a 
plávali vo vode. Po chvíli 

sa Škaredosť vrátila na 
breh, ustrojila sa do šiat 
Krásy a odišla. Keď Krása 

vystúpila z mora a nenašla 
svoj odev, obliekla sa do 

šiat Ošklivosti, pretože sa 
hanbila byť nahá. I ona 
išla svojou cestou. A až 

dodnes sa ľudia často na-
vzájom zamieňajú. Napriek 

pod závojom lásky. „Veď si 

môj priateľ, ty ma máš mať 

rád. Ja ti vlastne k tomu 

chcem pomôcť.“ Naše se-

bectvo je oblečené v šatách  

„lásky“.  Slúžiť druhým je 

vlastné Ježišovi, svoju 

moc využíva k službe oslo-

bodzovania, uzdravova-

nia, v službe lásky, ktorá 

nič nepredstiera, pretože 

je oblečená v pravdivosti, 

v skutočnom záujme 

o človeka.  
Viem byť pre druhých opo-

rou? Nemanipulujem, ne-

zneužívam druhých pre svo-

je sebecké záujmy? Čo si 

najviac vážim na Ježišovej 

službe?   

Streda 24.02. 
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Štvrtok 25.02. 

 Ja, Pán, skúmam srdce a skú-

šam zmýšľanie: každému od-

platím podľa jeho cesty, pod-

ľa ovocia jeho skutkov. 

Jr17,10  

 
V jednej perzskej legende 
sa hovorí, že Boh požehnal 
človekovi, ktorý sa modlil 

pred pohanskou modlou. 
Anjel začal namietať, prečo 
mu Boh požehnal. Boh vy-

svetlil: „Srdce tohto poha-
na ma hľadá, je mi preto 

blízke. Hľadím totiž na 
srdce človeka viac, než na 
rozum, znalosť a chápa-

nie.” 

 

Aké môžu byť cesty človeka? 

Od čoho závisia? Kam privá-

dzajú? Môžeme ich  ovplyvňo-

vať, alebo sú nám určené? 

Ktoré sú tie správne? „Nie  

všetci svätí začali dobre, ale 

všetci dobre skončili.“  Táto 

myšlienka sa mi veľmi páči. 

Hovorí o tom, že každý človek 

má svoju situáciu, každý môže 

niečo urobiť so svojou cestu 

života. Cieľ máme rovnaký, 

dobojovať dobrý boj života 

a spočinúť v Bohu. Niekedy 

podliehame tlakom zvonku, 

úspech, sláva, moc, určujú ces-

ty nášho šťastia. To musí prísť 

ale zvnútra, na to zabúdame. 

Boh skúma nie naše postave-

nie, úspechy, nie naše konto 

v banke, ale konto v na-

šom srdci.  Bohatstvo nášho 

vnútorného života. Toto pod-

stupuje skúškam. Ak sa aj 

v niečom pomýlime, Boh hla-

dí na to, čo vychádza z nášho 

srdca, aká úprimnosť dôvera. 

To si cení. Cesta je nato, aby 

nás niekam priviedla. 

K ovociu, k cieľu.  

Z akého úspechu svojho     

života sa teším? Od čoho   

závisí tvoje šťastie? Do čoho 

vkladám najviac svoje srdce? 

Kam ma privádzajú moje  

cesty, k akej spokojnosti so 

životom?  


