
 

Za Ježišom išli dvaja slepci a 
kričali: „Syn Dávidov, zmiluj 

sa nad nami!” 

Keď potom vošiel do domu, 
slepci prišli k nemu. Ježiš sa 
ich opýtal: „Veríte, že to mô-

žem urobiť?” Mt  9,27-28 

 

Žil raz jeden muž na malom 
ostrove. Jedného dňa cítil, 
že sa ostrov pod ním trasie. 
„Nemal by som niečo uro-
biť?“ pomyslel si. Ale keď sa 
ostrov prestal triasť, rozho-
dol sa, že ešte počká a uvidí. 
O niečo neskôr sa odlomil 
kus pobrežia a zrútil sa s ra-
chotom do mora. Muž sa 
znepokojil. „Nemal by som 
niečo urobiť?“ pomyslel si. 
Ale pretože mu ten kúsok 
zeme veľmi nechýbal, rozho-
dol sa ďalej čakať – veď po-
tom uvidí. Zakrátko sa zrútil 
aj druhý kus jeho ostrova do 
mora. Teraz sa muž naozaj 

  

P I A T O K   zľakol. „Nemal by som niečo 
urobiť?“ pomyslel si muž. Keď 
sa však nič viac nestalo, roz-
hodol sa, že predsa len ešte 
počká. „Doteraz“, hovoril si, 
„dopadlo všetko dobre.“  Netr-
valo dlho a celý ostrov zmizol 
v mori a s ním aj muž, ktorý 
na ňom býval. „Asi som mal 
naozaj niečo urobiť“, bola jeho 

posledná myšlienka, predtým 
než sa utopil.  

 

„Veríte, že to môžem urobiť?”  
Veríme týmto slovám? 

Hriech je vidieť, ako sa ti rúca 
život a ty nič nerobíš, neveríš,  že 
sa s tým dá niečo robiť. Na svete 
behá veľa polovičných kresťanov. 
Časť svojho života majú 
v pohode, darí sa im, navonok to 
vyzerá dobre, lenže v tichu, 
v samote, v smútku sa ozýva tá 
druhá stránka. Hovorí nám, že 
z niektorých vecí nášho života sa 
nedostaneme. Povieme si: 
„S tým sa nedá nič robiť. Nemám 
šancu.“ A tak dávame Bohu len 
istú časť svojho života, tú lepšiu. 

Podobáme sa človekovi, ktorý 
skočí z mrakodrapu a počas 
letu si hovorí: „Je to dobré, 
ešte letím.“ Ježiš v tejto časti 
vystupuje ako ten, kto má moc 
nad tvojím životom, aj nad 
časťou života, ktorú nemáš 
rád. Má ale jednu podmienku. 
Treba mu dať všetko, aj to ne-
gatívne. On ti chce pomôcť, 
očakáva tvoje áno. Možno sa 
z niektorých vecí nedostaneš, 
ale naučíš sa s tým žiť tak, 
aby to neubližovalo tebe ani 
iným. 

 

„Veríte, že to môžem uro-

biť?”   

Veríme týmto slovám? Doká-

žem pustiť Boha do tmavých 

miest svojho života? Dokážem 

ho prosiť, aby ma naučil žiť 

predovšetkým sám so sebou?  

S O B O T A   

Keď videl zástupy, zľutoval 
sa nad nimi, lebo boli zmore-
né a sklesnuté ako ovce bez 
pastiera... Týchto dvanástich 
Ježiš vyslal a prikázal im: 
„Choďte k ovciam strateným 
z domu Izraela! Choďte a hlá-
sajte: ‚Priblížilo sa nebeské 
kráľovstvo.’ Chorých uzdra-
vujte, mŕtvych krieste, malo-
mocných očisťujte, zlých du-
chov vyháňajte. Zadarmo ste 
dostali, zadarmo dávajte.” 

Mt9,36 a 10,5-8 

Majster veľmi pozorne počú-
val, ako mu chýrny žiak - 
ekonóm vysvetľoval svoj plán 
rozvoja.  

„Je rast jediným kritériom 
ekonomickej teórie?“ spýtal 
sa.  

„Áno. Akýkoľvek rast je dob-
rý sám osebe.“ 

„Tak zmýšľa aj rakovinová 
bunka, či nie?“ povedal maj-
ster.  

 

Ktorými potrebami sa riadi tvoj 
život? Sú medzi nimi aj potreby 
ľudí, s ktorými žiješ? Chceme 
oplývať schopnosťami, darmi,  
ktoré z nás urobia veľkých ľudí. 
Zabúdame, že dary od Boha 
majú jednu podmienku, sú urče-
né pre službu. My sa veľkými  

 

nestávame darmi, ale služ-
bou, ktorú nám tieto dary po-
máhajú robiť. Jediný rast 
v našom živote je dôležitý; 
rast v službe. V ochote stať 
sa dobrým človekom. Služba 
sa začína súcitom, schopnos-
ťou poznať srdcom potrebu 
blížneho. Citlivosť pre potreby 
druhého je zápalkou, ktorou 
sa zapaľuje služba.  

V čom rastiem, v službe alebo  

v sebeckosti? Ako je prítomný 

súcit v mojom živote?  
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objaviť v sebe hodnotu. Iba 

človek, ktorý pozná kým 

v skutočnosti je, môže byť 

skutočne obdarovaný. Ak 

poznáme kto sme, dokáže-

me poznať aj kým je Ježiš“ 

Chlapec sa cítil povzbude-

ný, bol rád. Rozhodol sa 

navštevovať tohto majstra 

života každý deň. Dohodli 

sa na presnej hodine. Tešil 

sa, veľmi.  

Chlapec prežil už zopár 

Vianoc. Tešil sa aj na toh-

toročné. Ale najviac na ten 

predvianočný  čas. Mesto 

vonia medovinou, po ktorej 

sú ľudia k sebe akosi milší, 

stánky preplnené darček-

mi, o ktorých si  ľudia mys-

lia, že ich potrebujú, pre-

mrznutí obchodníci, obdi-

voval ich obetu, ale aj pe-

niaze ktoré zarobia. 

„Aspoň tá klobása stojí 

tento rok za to.“ povedal 

si. Prenikol ho ale akýsi 

smútok, niečo mu chýbalo. 

Bol akoby bez citov, nič 

ho netešilo. Cítil sa slabý, 

bezcenný. Rozhodol sa 

vyhľadať pustovníka, maj-

stra života, ktorý sa práve 

zdržoval v miestnom kos-

tole. Potešil sa, keď ho 

našiel. Rozprávali sa dlho. 

Porozprával mu o sebe, 

o svojom smútku. Až teraz 

začal chápať v čom spočí-

va čaro predvianočného 

času, čaro adventu. Zvlášť 

sa mu páčili majstrové 

slová:  „Pamätaj, predvia-

nočný čas, je príležitosťou 

Dávajte si pozor, aby vaše srd-
cia neoťaželi obžerstvom, opil-
stvom a starosťami o tento ži-
vot, aby vás onen deň nepre-

kvapil. Lk 21,34 

 

Srdce ťažké, neschopné byť po-
zorné voči iným, neschopné byť 
citlivé pre potreby života, ne-
schopné chrániť, prežívať lásku. 
Neschopnosť bdieť nás vystavuje 
takémuto stavu srdca. Čo mi robí 
srdce ťažkým, čím strácam ľah-
kosť? 

Chlapec prišiel za majstrom a 
chcel sa s ním rozprávať. Maj-
ster v jednom časopise našiel 
komplikovaný a podrobný ob-
rázok zeme. Tento obrázok vy-
trhol a roztrhal ho na malé 
kúsky. Tie kúsky dal chlapco-
vi, aby obrázok znova poskla-
dal. Myslel si, že mu to bude 
trvať riadne dlho. Chlapec si 

sadol do kúta a začal skladať. 
Po niekoľkých minútach prišiel 
k majstrovi a ukázal mu po-
skladaný obrázok. Majster to-
mu nemohol uveriť a opýtal sa 
chlapca, ako to dokázal. „Ach, 
na druhej strane bol obrázok 
človeka. Ten som správne po-
skladal. A keď bol v poriadku 
človek, tak bol v poriadku aj 

svet.“ 

Dať do poriadku človeka, dať do 
poriadku seba. Potom bude  
v poriadku svet okolo nás. Počas 
adventu budeme skladať. Nie ob-
rázok, ale seba. Svoj obraz 
o sebe, o Bohu, o svete. Niečo 
nás to bude stáť. Čas, ktorý si vy-
hradíme na tieto zamyslenia. Čas, 
ktorý si vyhradíme pre Boha. Pre-
čo? Aby sme sa mohli stať 
o kúsok lepšími, čestnejšími ľuď-
mi. Zamyslenia sa budú skladať 
z úryvku evanjelia, krátkej úvahy, 

príbehu (stretnutia majstra zo 
žiakom), návrhu na týždenné 
predsavzatie a modlitby. Odpo-
rúčam nájsť si dobrú knihu, kto-
rú budete čítať počas adventu.   

Želám pekné prežitie adventu 

                              Bohuš, sdb 

 

Modlitba: Bože každej lásky, 
prečo čakáme, až sa naše srdce 
zmení, aby sme šli k tebe? Ty 
ho pretváraš.  

Ježišu, naša nádej, ty prichá-
dzaš, aby si z nás urobil pokor-
ných podľa vzoru evanjelia. Tak 
veľmi by sme chceli pochopiť, že 
to najlepšie v nás sa buduje skr-
ze celkom jednoduchú dôveru, 
ktorá sa zakladá na záujme 
o Teba. Pomôž nám dobre pre-
žiť tento advent. Amen.  

 

Ú v o d  

Návod:  
Práca s Božím Slo-
vom je nebezpeč-
ná, mohlo by ti to 
zmeniť život! 

 

Kritéria:  
Vnútorné ticho, 
vytrvalosť, pozor-
nosť... 

 

Podmienky: Treba 
si nájsť čas. Mini-
málne 10 minút. 

Inak to nemá cenu.  
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Predsavzatie na prvý adventný týždeň:  

Urob každý deň jednu vec, ktorej sa obávaš, pred ktorou unikáš!!! 



Keď Ježiš vošiel do Kafar-
nauma, pristúpil k nemu stot-
ník s prosbou: „Pane, sluha 
mi leží doma ochrnutý a hroz-
ne trpí.”... On mu povedal: 

„Prídem a uzdravím ho.”... 

Mt 8,5-7 

 

Majster raz išiel po lese a na-
šiel diamant. Strčil si ho do 
tašky a pokračoval v ceste. 
Stretol žobráka, ktorý ho po-
žiadal o jedlo. Keď mních ot-
voril tašku, žobrák uvidel 
diamant a požiadal majstra, 
aby mu ho dal. Majster nevá-
hal a dal diamant žobrákovi. 
Ten sa veľmi potešil, šiel 
hneď do mesta a sníval, ako 
si kúpi dom, auto a pekné 
šaty. Avšak cestou sa mu 
všetko vyjasnilo, diamant 

schoval do vrecka a vydal 
sa hľadať majstra. Keď ho 

stretol, vrátil mu diamant. 
Majster sa ho spýtal: 
"Diamant som ti dal, čo by si 
chcel tentoraz?" A žobrák bez 
váhania odpovedal: "Rád by 
som, aby si mi dal to, čo ti 
dovolilo dať mi tento dia-

mant."  

 

Prídem a uzdravím, to sú Ježi-
šove slová, ktoré nám dnes 
chce adresovať. Ježiš jedná po-
hotovo, nie je rozvláčny, vie ke-
dy má pomôcť. Javí sa tu ako 
ten, kto vie pohotovo reagovať, 
vie dávať v správnom čase 
a správnym spôsobom. To je 
dôležité. 

„Keď to Ježiš počul, zadivil sa 

a tým, čo ho sprevádzali, po-

vedal: „Veru, hovorím vám: 

Takú vieru som nenašiel u ni-

koho v Izraeli.“  

Ďalšia pekná Ježišova vlastnosť 

je údiv. Vie sa nechať prekvapiť 

vierou obyčajného vojaka, stotní-

ka. Daruje mu to, o čo žiada.  

Aké je moje správanie, viem byť 

pohotový v konaní správnych ve-

ci? Nie je moja pohotovosť zbrk-

lá? Viem sa nadchnúť dobrotou 

druhého človeka?  

majstra dobiehal. Tu sa maj-
ster zastavil pri rozkvitnutej 
lúke. Po nejakej chvíli ho do-
biehal žiak volajúc: "Majstre, 
majstre, to bol ale krásny mo-
týľ! Vy ste ho nevidel?" Inoke-
dy zasa prechádzali okolo 
paláca, z ktorého práve vy-
chádzal vládca s veľkolepým 
sprievodom. Majster šiel ďalej 
svojou cestou, ale žiak sa za-
stavil a uchvátený sledoval 
sprievod, pokiaľ celý nezmizol 
v ohybu cesty. Potom sa po-
náhľal, aby dohnal majstra a 
volal: "Majstre, majstre, to bol 
ale nádherný sprievod! Vy ste 
honevidel?" A inokedy zasa 
prešli okolo mnícha rozjímajú-
ceho pod stromom pri ceste. 
Žiak pri ňom ostal stáť a so 
záujmom pozoroval jeho dôs-
tojný zjav. Keď opäť dobiehal 
majstra, volal na neho: " Maj-
stre, majstre, to bol určite 
svätý muž! Aká múdrosť z 
neho vyžarovala. Vy ste ho 
nevidel?" A tak to šlo celý 

Ježiš v tej hodine zaplesal v 
Duchu Svätom a povedal: 
„Zvelebujem ťa, Otče, Pán 
neba i zeme, že si tieto veci 
skryl pred múdrymi a rozum-
nými a zjavil si ich maličkým. 
Áno, Otče, tebe sa tak páčilo. 
Môj Otec mi odovzdal všetko. 

Lk 10,21 

 

Putoval majster a žiak. Maj-
ster šiel pravidelným, sústre-
deným krokom. Zato žiak sa 
každú chvíľu niekde zabudol, 
na niečo sa zakukal a potom 

deň. Neskôr pri večeri sa žiak 
dychtivo opýtal majstra: "A 
majstre, kedy poznám Boha, 
kedy budem pri  ňom zažívať 
radosť?" Majster sa šibalsky 
usmial a hovorí: "Šiel s nami 
celú cestu. Ty si ho nevidel, 

netešil si sa z neho?"  

Tešiť sa tomu, ako to Boh dobre 
vymyslel. To je radosť, ktorú má 
prežívať veriaci človek. Ježíš sa 
raduje. Teší sa zo vzťahu  
s Otcom. Teší sa z toho ako ho 
Otec zahŕňa pozornosťou. Vie 
byť vnímavý.  

A čo ja, dokážem byť vnímavý na 

Božie dary, dokážem sa radovať 

zo vzťahu s Otcom? Nevenujem 

pozornosť zdanlivým radostiam, 

ktoré ma odvádzajú od skutočnej 

radosti? Z ktorých vzťahov sa 

viem radovať, tak od srdca? Mám 

také vôbec? Dokážem dnes uro-

biť niečo preto? 

P O N D E L O K   

U T O R O K  
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opýtal: „Povedz mi starec, akíže 
sú ľudia tu v meste?“ „Akí boli 
tam, kde ste boli naposledy?“  
„Strašní. Boli hašteriví, nepria-
teľskí, nikto nikomu nepomo-
hol.“ „Obávam sa, že takí istí 
budú aj tu“, odpovedal mu maj-

ster.  

 

Aký si, také budú tvoje vzťahy. Si 
taký, pre aké hodnoty žiješ. Hod-
noty, ktoré sú súčasťou každoden-
ného života. 

„Kresťania sú ľudia, ktorí majú  

pohľad upriamený na nebo, aj keď 

tam nič nevidia, sú ľudia, ktorí žijú 

pre Božie kráľovstvo, ktorému ne-

rozumejú. Ak urobia niečo dobré, 

nevidia v tom lásku k Bohu.“ Takto 

vzniká pseudokresťanstvo. Žijeme 

pre niečo čomu nerozumieme. Bo-

žie kráľovstvo sú predovšetkým 

vzťahy.  Vznešené pravdy začína-

jú u reálneho človeka, človeka, 

ktorý má konkrétne každoden-

né vzťahy. Tu začína Ježišov 

záujem o nás. Sú ľudia okolo 

nás, ktorí pre nás toľko robia. 

My to považujeme za samo-

zrejmosť. Samozrejmé je, že 

sa o nás každodenne starajú 

rodičia, priatelia nám venujú 

pozornosť. Učme sa obdarúvať 

ľudí, s ktorými sme na ceste. 

Učme sa žiť vzťahy. Akí sme, 

také budú naše vzťahy.     

Počúvať a uskutočňovať. Jedna 

študentka mi raz povedala na ho-

dine náboženstva: „Robme čokoľ-

vek, len nech nemusím rozmýš-

ľať.“ Bojíme sa rozmýšľať, počú-

vať. Ono to bolí, keď pravda o nás 

a pre náš život je iná ako chceme. 

Bez skutočného počutia, hľada-

nia, bez poznania pravdy, sa naše 

konanie stáva obyčajným pohy-

bom. Pohybom, ktorý nemusí 

viesť k cieľu. Základ na skale je 

pravda. Pravda, ktorú pre nás pri-

pravil Boh. Jedine ona nás dove-

die k spokojnému životu. Pre kaž-

dého z nás je stvorená. Viera sa 

prejavuje aj vtom, že verím v ňu.  

 

A tak každý, kto počúva tieto 
moje slová a uskutočňuje 
ich, podobá sa múdremu 
mužovi, ktorý si postavil 
dom na skale. Spustil sa 
dážď, privalili sa vody, strhla 
sa víchrica a oborili sa na 
ten dom, ale dom sa nezrútil, 

lebo mal základy na skale.  

Mt 7,24-25 

  

Žiakom, ktorí sa neustále 
dožadovali slov múdrosti, 
majster povedal: „Múdrosť 
nie je v slovách. Prejavuje sa 

činmi.“ 

No keď videl, ako sa strm-
hlav vrhli do činnosti, nahlas 
sa rozosmial a povedal: „To 

nie sú činy. To je pohyb.“  

Dokážem ju nájsť, objaviť. 

Viem počúvať? Zastaviť sa? 

Porozmýšľať nad dôsledkami 

svojho správania? Nebojím sa 

prijať pravdu o svojom živote? 

Neunikám pred niečím?  

 

S T R E D A   

 

Š T V R T O K   
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Ježiš zvolal svojich učeníkov 
a povedal: „Ľúto mi je zástu-
pu, lebo už tri dni sa zdržia-
vajú pri mne a nemajú čo 
jesť. A nechcem ich prepus-
tiť hladných, aby nepoom-

dlievali na ceste.” Mt 15,32  

Pred bránami mesta sedel 
raz starý majster. Každý, 
kto chcel ísť do mesta, musel 
prejsť okolo neho. Jeden 
žiak sa zastavil a opýtal sa 
starca: „Povedz mi, akí sú 

ľudia v tomto meste?“  

„Akí boli tam, kde ste boli 
naposledy?“ opýtal sa ho 
majster. „Úžasní. Cítil som 
sa tam veľmi dobre. Boli 
priateľskí, veľkorysí a veľmi 
ochotní, keď bolo treba po-
môcť.“ 
„Tak asi takí budú aj tu.“ 
Potom sa zastavil pri maj-
strovi iný žiak. Aj on sa ho 

Predsavzatie na prvý adventný týždeň:  

Urob každý deň jednu vec, ktorej sa obávaš, pred ktorou unikáš!!! 


