
u Boha a som zachránený 

pred nepriateľom.” 
 

Často sa ma ľudia pýtajú, čo 

majú robiť, keď ich trápia zlé 

myšlienky. „Myšlienka sa vy-

háňa myšlienkou.“- poviem 

im. Máme moc ovplyvňovať 

tok  svojich myšlienok. Ak 

mám  pokušenie, tak myslím 

na Boha alebo na niečo zo Svä-

tého Písma. Pomáha aj to, keď 

človek myslí na niečo pekné, 

čo zažil. Ak sa nechám ovládať 

zlými myšlienkam, nemám 

problém kameňovať všetko 

okolo seba. Človek, ktorý pod-

ľahol zlým myšlienkam, stáva 

sa zlým, ide napr. po rozkvit-

nutej lúke na ktorej je jeden 

Židia zdvihli kamene a chceli 

Ježiša kameňovať. Ježiš im po-

vedal: „Ukázal som vám veľa 

dobrých skutkov od Otca. Pre 

ktorý z nich ma kameňujete?!“ 

Jn 10,31-32 
 

Majster povedal: ”Som ako 

človek sediaci pod veľkým 
stromom, ktorý vidí divé 
šelmy a hady prichádzajúce 

vo veľkom počte proti ne-
mu. Keď to už nemôže s ni-

mi vydržať, vyštverá sa na 
strom a je zachránený. Tak 
isto je to so mnou, sedím 

vo svojej cele a bojujem so 
zlými myšlienkami, ktoré 
na mňa útočia, a keď už 

nemám silu proti nim, v 
modlitbe hľadám záchranu 

veľmi pekný kvet, ktorý upúta-

va na seba pozornosť svojou  

výnimočnou krásou a on ho 

odtrhne alebo zašliapne. Zlo 

nenávidí krásu, uráža ju. Zlo 

nenávidí, ak je pri ňom niekto 

dobrý. Zlo si nevie vážiť dob-

ro, ktoré urobil Ježiš, ani si ne-

bude vážiť dobro, ktoré urobí-

me my. Nečudujme sa, že ži-

vot kresťana nie je ľahký, je 

veľa ľudí okolo nás, ktorí pod-

liehajú zlým myšlienkam, chcú 

nás ponížiť, pošliapať. Nezne-

chucujem sa? Ako je to so 

mnou, nenechávam sa ovládať 

zlými myšlienkami? Viem sa im 

brániť?  

Piatok  18.03.  
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Sobota  19.03. (sv. Jozef) 

Keď sa Jozef prebudil, urobil, 

ako mu prikázal Pánov anjel, 

a prijal  svoju  manželku.   

Mt 1,24 

 

 Keď majster dosiahol do-

konalosť, z úcty napísal ta-
kéto slová: "Och, aký je to 
nádherný život, keď rúbem 

drevo, čerpám vodu zo 
studne, chodím len tak po 
meste!"  

 Ovocím pokánia, je obrátenie, 
prebudenie sa  z doterajšieho 

života. Človek myslí, robí 

inak, v inej  kvalite. Pekne to 

opisuje Elias Vella: „V mo-

jom  živote  nastalo  obdobie, 

keď som si uvedomil, že mám 

toho veľa. Nenachádzal som si 

veľa času ani na modlitbu. 

Išiel som za duchovným vod-

com, povedal som mu to a 

on sa ma opýtal: „Pre  koho 

pracuješ?“ Odpovedal som: 

„Pre Ježiša“. A on mi pove-

dal: „Ježiš nepotrebuje tvo-

ju prácu, on potrebuje te-

ba.“ Odchádzal som 

s výzvou, aby som sa modlil 

raz toľko ako doteraz.“ My 

nie sme v Ježišovej firme, 

aby sme pracovali pre neho, 

On chce aby sme pracovali 

s Ním. Elias Vella zažil ob-

rátenie, prebudil sa, aby mo-

hol robiť to, čo chce  od ne-

ho Boh. Jozef sa prebudil,  

bol poslušný, robil to, čo mu  

hovoril Boh. Boh od nás ne-

chce drinu, jemu záleží na 

poslušnosti. Nie na posluš-

nosti  otroka, ale na po-

slušnosti syna, priateľa, 

ktorý urobí to, čo sa od neho 

požaduje. Aj keď tomu nie-

kedy nerozumie, nechápe. 

Ovocím takéhoto vzťahu je 

život, v ktorom   dokážeme 

vnímať krásu,   zázrak, aj 

pri vykonávaní tých najoby-

čajnejších vecí. 

 

Čo sa mi už podarilo počas  

tohto pôstu? Nie som otrok 

povinností, (musím sa učiť, 

musím urobiť to a to, mu-

sím...), viem si nájsť pri ich 

plnení dôvod pre radosť?  
 

 

 V piatok 18.3.2016 od 16,00 hod. do 17,30 hod. bude spoločná spoveď  

         pred Veľkou nocou  

 V sobotu 19.3. bude na Šípku duchovná obnova  farnosti so začiatkom o 16:30 hod.  
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Piata pôstna nedeľa 13.03. 

„Nemyslite na to, čo bolo, 

nesnite o veciach dávnych. 

Hľa, ja tvorím čosi nové, te-

raz to klíči; nebadáte? Áno, 

na púšti urobím cestu a rieky 

na pustatine. Iz 43,18-19 
 

Bol raz jeden starec, ktorý 
žil v púšti a dlhé roky slú-
žil Bohu. Povedal: ”Pane, 

daj mi vedieť, či si spokoj-
ný s mojím životom.” Tu 
uvidel anjela, ktorý mu 

povedal: ”Ešte si sa nestal 
takým, ako je záhradník z 

tamtoho mesta.” Starec sa 
začudoval a povedal: 
”Zídem do mesta, nech vi-

dím jeho aj to, čím predčí 
všetku moju prácu a ná-

mahu za celé tie roky.” 
Tak zišiel do mesta nájsť 
záhradníka, ktorého život 

je iný. Začali sa rozprávať, 
záhradník mu položil  jed-
nu otázku: ”Povedz mi, ak 

sa ti roztrhá plášť, odhodíš 

ho preč?” On odvetil: ”Nie, 
zaplátam ho a znovu ho no-
sím.” Záhradník mu pove-

dal: ”Ako sa ty staráš o svoj 
plášť, rovnako sa Boh stará 
o svoje stvorenia a aj ja sa 

starám o svoju záhradu.” 
Vtedy starec pochopil, že 
umenie života nespočíva 

v zriekaní  sa, ale 
v schopnosti starať sa a 
rozvíjať život.   
 

O čo všetko sa v živote stará-

me? Čo z toho je najdôležitej-

šie? Starosť o veci menej dôle-

žité nás oslabuje. Sme unavení, 

znechutení. Hľadáme spôsoby 

oddychu, rozptýlenia. Oddych 

nie je ničnerobenie, ale na-

čerpanie nových síl. Naše spô-

soby oddychu nás unavujú. 

Učiť sa tak oddychovať 

s Bohom, v Bohu... Sú ľudia, 

ktorí si vedia perfektne od-

dýchnuť pri práci v záhrade. 

Naučiť sa tak oddychovať 

v Božích záhradách... Záhrada 

nášho života môže mať rôznu 

podobu. Mnohokrát je púšťou. 

Zasypávame ju kamením výči-

tiek, odpaľujeme sa. Máme 

tendenciu ukameňovať 

hriešnu ženu v nás. Nedáva-

me si šancu. Preto sa nedoká-

žeme dobre starať o seba, blíz-

kych, o veci, úlohy nám zvere-

né. Staranie sa nie vždy priná-

ša starosti.  Je to  radosť, ktorá 

nám tak chýba pri vykonávaní 

si svojich povinností. Sme 

stvorení, aby sme pretvárali  

svet, starali sa a pracovali na 

dobrom diele. Boh tvorí niečo 

nové. Čo mi najviac bráni lep-

šie sa starať o svoj život a život  

svojich blízkych? Viem správ-

ne oddychovať?  

Pondelok  14.03.  

Ježiš povedal farizejom: „Ja 

som svetlo sveta. Kto mňa 

nasleduje, nebude chodiť vo 

tmách, ale bude mať svetlo 

života.“ !” Jn 8,12 
 

Istý žiak povedal majstro-
vi: ”Chcem splniť prikáza-
nia.” Starec mu povedal: 

„Ja viac túžim naplniť 
svojho ducha Bohom.” 

 

Tmy, temné miesta živo-

ta. Koľko je toho, čo dávame 

do tmy. Zmyslom života nie 

je žiť normy, pravidlá... ale 

sch o pn os ť  n ap ĺň ať  ž i -

vot dobrom, krásou, Bohom. 

Ježiš sa nazýva svetlom. Svet-

lom, ktoré nie je samoúčelné, je 

pre nás, kvôli nám, aby nám 

osvetľovalo cestu životom. To-

to svetlo sa ale nedá kúpiť, 

nedá sa vyrobiť, nasilu sa ho 

zmocniť. Dá sa prijať len ako 

dar. To je podmienka. Vedieť 

byť schopný prijať tento dar. 

Čo môžeme urobiť? Ježiš nás 

vyzýva k nasledovaniu. Nasle-

dovať niekoho možno ale rôz-

nymi spôsobmi.  Z prinútenia, 

slepo, alebo kvôli hodnote oso-

by, ktorú nasledujem. Máme 

problém poznať Ježišovu hod-

notu. Nechávame si popliesť 

hlavu argumentmi proti viere, 

proti Bohu. Máme pokrivený 

obraz  o Ježišovi.  

Skús dnes porozmýšľať nad 

tým, čo si vážiš na Ježišovi!  



"Áno, samozrejme," odpovie 

dedo. "Boh ťa stvoril celkom 
nedávno."  
Dievčatko sa znova dotkne 

oboch tvárí a poznamená: 
"Bohu to ide čím ďalej, tým 
lepšie, že?" 
 

Robiť to, čo sa páči tomu, ko-

ho milujeme. Robiť to  

v pravde, inak riskujeme nai-

vitu, ktorá tak  ubližuje. Sú ľu-

dia, ktorí nemajú problém bez-

hranične dokazovať svoju  lás-

ku, aj za cenu hriechu. Veď čo,  

páči sa to! Dôsledok, rozbité 

vzťahy, samota. Vyhovárame 

sa: „Toľko som pre ňu spravil 

a ona si to neváži.“ Poznal som 

chlapca; svojej babe kupoval 

drahé  darčeky  vozil ju  na ex-

kluzívne miesta, zahŕňal ju po-

zornosťou. Jeho láska sa po 

A ten, ktorý ma poslal, je so 

mnou. Nenechal ma samého, 

lebo ja vždy robím, čo sa páči 

jemu.“ Jn 8,29 
 

Malé dievčatko sedí na ko-
lenách dedkovi, ktorý jej 

číta rozprávku na dobrú 
noc. Čas od času vzhliad-

ne od knižky a natiahne 
ruku, aby sa dotkla jeho 
vráskavej tváre. Potom si 

siahne na svoju tvár a po-
tom zasa na deduškovu. 

Nakoniec povie: "Dedo, 
stvoril ťa Boh?"  
"Áno, zlatíčko," odpovie 

dedo. "Boh ma stvoril pred 
mnohými rokmi."  
"Aha," povie dievčatko a 

potom sa pýta ďalej: 
"Dedo, mňa tiež stvoril 

Boh?"  

čase ukázala jednou veľkou  

neustálou manipuláciou. To  

dievča nedokázalo v ich vzťa-

hu dýchať. Výsledok - roz-

chod, samota. Robiť to, čo sa  

páči, je umenie. Kde sa to má 

človek naučiť? Vo vzťahu 

s Ježišom, on nás učí robiť si 

navzájom radosť v pravde. 
Čím viac to dokážeme, tým 

viac si vieme robiť radosť. 

Nielen kvalitnejšie, ale aj hlb-

šie. To je predpoklad dobrého 

vzťahu.   

Nepretváram, neprekrúcam,  

neprispôsobujem si veci podľa 

svojich predstáv, snov? Nema-

nipulujem s blízkymi ľuďmi? 

Cítim sa osamelý? Ak áno, nie-

čo nie je v poriadku s mojím  

dávaním.  

Utorok 15.03. 
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Streda 16.03. 

Ježiš im povedal: „Veru, veru, 

hovorím vám: Každý, kto pácha 

hriech, je otrok. A otrok neos-

táva v dome navždy; navždy 

ostáva syn. Až keď vás Syn vy-

slobodí, budete naozaj slobod-

ní...“ Jn 8,34-36 
 

Otrok, prečo držíš tú sliepku 

t a k  d l h o  z a  k r k ? 

Varím podľa kuchárskej kni-

hy. Tam je napísané: Sliepku 

pol hodiny mierne dusíme. 

 

Ježiš – Syn nás vyslobodzuje 

tým, že nám pomáha byť syn-

mi. Synovstvo  je spojené 

s domovom. Kde sa cítime 

skutočne ako doma? Chlapec  

z rozbitej rodiny, mal už veľa 

vzťahov, ani jeden mu nevy-

šiel, odsťahoval sa od rodičov, 

často menil zamestnanie, aj 

miesto bydliska. Je otrokom, 

svojich zranení, závislostí, svo-

jich hriechov. Je stále na ceste, 

ktorá nevedie domov. Otrok 

pracuje pre niečo  čoho si ne-

uvedomuje hodnotu? Pracuje 

lebo musí. Keď som sa tu naro-

dil musím  žiť. Zodiera  sa nie-

kedy v mene lásky kvôli perle, 

ktorá je v skutočnosti brakom. 

Syn vie pre koho pracuje. Ot-

rok musí  lebo  nemá výcho-

disko, syn  musí lebo  chce. 
Otrok robí  veci bez ducha, bez 

života, nepozná farby lásky.  

Jeho život je  čiernobieli.  Ot-

rok nemyslí robí len to čo sa 

prikazuje. Nevie  čo je správ-

ne.  Syn vie robiť, čítať me-

dzi radkami. Jeho láska  vie 

preniknúť na miesta 

o ktorých otrok nemá ani  

šajnu.  
 

Som v ničom otrok? Čo pre  

mňa znamená  domov? Čo  

preto, aby môj domov bol 

miestom kde rád žijem?  

 



ducha, bez života, nepozná far-

by lásky. Jeho život je čierno-

biely. Otrok nemyslí, robí len 

to, čo sa prikazuje. Nevie, čo je 

správne. Syn vie robiť, čítať 

medzi riadkami. Jeho láska  

vie preniknúť na miesta, 

o ktorých otrok nemá ani  

šajnu. Čo pre mňa znamená  

domov? Čo robím preto, aby 

Otrok pracuje pre niečo, čoho 

hodnotu si neuvedomuje. Pra-

cuje, lebo musí. Keď som sa 

tu narodil, musím žiť. Zodiera  

sa niekedy v mene lásky, kvô-

li perle, ktorá  je v skutočnosti 

brakom. Syn vie pre koho 

pracuje. Otrok musí, lebo  

nemá východisko, syn musí 

lebo chce. Otrok robí veci bez 

môj domov bol miestom, kde 

rád žijem?  

 
- Otrok, prečo držíš tú sliepku tak 

dlho za krk? 

- Varím podľa kuchárskej knihy. 

Tam je napísané: Sliepku pol hodi-

ny mierne dusíme. 
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Štvrtok 17.03.   

Skúmate Písma, lebo si 
myslíte, že v nich máte več-
ný život, a práve ony sved-
čia o mne. Lenže vy ne-
chcete prísť ku mne, aby 
ste mali život. Jn5, 39-40 

 

Bol raz jeden muž a ten 
bol veľmi hlúpy. Každé rá-
no mu robilo toľko problé-

mov nájsť svoje oblečenie, 
že sa večer skoro bál ísť 

spať pri pomyslení na to, 
čo bude, až sa prebudí. 
Raz večer vzal papier a ce-

ruzku a starostlivo si po-
znamenal meno a polohu 

všetkých zvrškov. Ráno 
papier vytiahol a čítal: 
"nohavice" - tie sú tu, 

hneď do nich vkĺzol; 
"košeľa" - tam je, obliekol 
si ju; "klobúk" - tam a 

tam, a už ho mal aj na 
hlave. Mal zo seba veľkú 

radosť; teda kým ho nena-

padlo: "A ja? Kde som ja?" 
To si poznamenať zabudol. 
A tak hľadal a hľadal, ale 

márne. Už sa nikdy nena-
šiel.  
 

Kde som ja? Svet nám ponúka 

toľko zážitkov, toľko príležitos-

tí zabudnúť na seba. Tak sa že-

nieme za zážitkami, až sa v 

nich strácame. Kto z nás môže 

povedať: „Mám radosť zo 

seba.“ Dokážeme mať radosť 

z iných vecí, len nie zo seba. 

Čo nám pomôže sa nájsť? Ab-

rahám bol váženým členom 

svojho mesta, mal majetok, 

svoj vek, skúsenosti, napriek 

tomu mu niečo chýbalo. Uveril 

Bohu, odišiel, zanechal pseudo-

život, vybral si ten skutočný. 

Boh mu mení meno, to zname-

ná, že je iným človekom ako 

býval. Je tým, akým ho chcel  

mať Stvoriteľ. Aj my máme 

čo do úst, čo si obliecť, máme 

svoje postavenie, ale kde sme 

my? Potrebujeme uveriť Bo-

žiemu slovu.  Toto  Slovo, od 

nás niečo  chce, počúvnuť, to 

nás niečo stojí. Toto Slovo, 

ktoré presahuje sily človeka, 

je ľudsky neuskutočniteľné. 

Panna Mária pri zvestovaní, je 

nám vzorom. Nehovorí seba-

vedomé: „Ja to urobím!“ ale 

ani zúfalé: „To sa nedá!“, ale: 

„Nech sa mi stane podľa Tvoj-

ho Slova!“ Až takto sa v nej 

môže prejaviť moc Boha 

Stvoriteľa. Skúmanie Písma 

má nás viesť ku skutočnému 

životu. K objaveniu našej 

identity. Viem mať radosť zo 

seba? Kedy ku mne Boh pre-

hovára a ako na to reagujem?  

Jeden z bratov sa opýtal majstra: ”Prečo majú démo-

ni z teba taký strach?” Starec odpovedal: ”Odkedy som 

sa stal mníchom, vždy som sa snažil nedovoliť hnevu vy-

rásť až do výšky mojich úst.” 

Predsavzatie na piaty pôstny týždeň: 

Snažiť sa nájsť si  čas, rozprávať sa s ľuďmi, ktorí pre mňa veľa znamenajú.  

Dám si pozor na zlé prejavy hnevu.  


