
 

Prišiel Ján, nejedol a nepil, a 
hovoria: ‚Je posadnutý zlým 
duchom.’ Prišiel Syn človeka, 
je a pije, a hovoria: ‚Hľa, pa-
žravec a pijan, priateľ mýtni-

kov a hriešnikov!’ 

No múdrosť ospravedlňujú jej 

skutky.”  Mt 11, 18-19 

 

„V čom spočíva múdrosť, do-
konalosť?“ Pýtal sa raz žiak 
majstra. Majster mu povedal 
túto príhodu: „Mladí rodičia 
išli so svojím synom na pre-
chádzku. Zastali pri starom 
gotickom chráme. Obdivovali 
štíhlu stavbu s klenutými 
tmavými oknami, na ktorých 
nebolo zvonku nič nápadné. 
Keď vošli do chrámu, chlap-
ček sa znova zahľadel na ok-
ná. Tieto však už neboli tma-
vé, ale sfarbené od preráža-
júceho slnečného svetla. V 
jednom z týchto okien bol 

P I A T O K   zobrazený mladý muž. Chlap-
ček uprel oči na toto okno a 
opýtal sa mamky: „Kto je ten 
ujo?“ Mama odpovedala: „To 
je jeden z Ježišových učení-
kov. Chlapec si túto odpoveď 
zapamätal. Po niekoľkých me-
siacoch sa na náboženstve 
kňaz pýtal deti: „Deti, kto z 
vás vie, kto je to Ježišov uče-

ník?“ Chlapec sa prihlásil a 
povedal: „Je to človek, prežia-
rený slnkom. “Áno kresťan je 
človek, ktorý sa necháva pre-
žiariť svetlom Božej múdrosti 
a lásky.    

 

Aký máme pohľad na svätosť? 

Ľudia sa jej boja. Vidia svoj život, 

čítajú životopis svätca. Sú zo se-

ba znechutení. Premáha nás po-

kušenie pod názvom: „Ty to ne-

dokážeš.“ Cítime sa až príliš čier-

ni, aby sme uverili, že sa to dá. 

Svätosť ale nespočíva len v dob-

rých skutkoch, ale v dobrých 

vzťahoch, ktoré žijeme. 

V dobrom vzťahu s Bohom. 

Ježiš má záujem o taký vzťah. 

Múdrosť môže človek objaviť 

v dobrých vzťahoch. Inak je to 

len poznanie. Ak nás niekto 

ohovára, je to preto, že nepo-

zná vzťahy, ktoré žijeme. Zlo 

prichádza v nesprávnych inter-

pretáciách. Choré srdce sa 

prejavuje neschopnosťou cítiť 

biedu človeka, neschopnosťou 

pochopiť jeho situáciu. Ježiš 

to vedel a my?  

Nebojíme sa svätosti? Veríme, 

že aj my môžeme byť 

v niečom dobrí, že môžeme 

mať pekné vzťahy? Vieme si 

správne interpretovať správa-

nie našich najbližších voči 

nám? 

S O B O T A   

„Áno, Eliáš príde a všetko 
obnoví. Ba hovorím vám, že 
Eliáš už prišiel, no nespozna-
li ho a urobili s ním, čo chce-
li. Takisto bude od nich trpieť 

aj Syn človeka.”  

Mt 17,12-13 

 

Majster citoval filozofa: „Pri 
hľadaní pravdy je lepšie a 
dokonca nevyhnutné vzdať 
sa toho, čo nám je najdrah-
šie." A slovo „pravda" nahra-
dil slovom „Boh". 

Neskôr mu jeden žiak pove-

dal: „Pri hľadaní Boha som 

ochotný vzdať sa všetkého: 

bohatstva, priateľov, rodiny, 

vlasti, ba i života. Čoho ešte 
sa môže človek vzdať?" 

Majster pokojne odvetil: 
„Svojej predstavy o Bohu." 

Žiak odišiel smutný, lebo na 
predstave lipol.  

 

Koľko krát sa nám stane, že 
chceme urobiť dobre a zvrtne sa 
to na zlo? Ublížime, pretože 
dobre nepoznáme situáciu, ne-
poznáme ľudí, ktorým pomáha-
me. Trpieť z nepochopenej lás-
ky, to je jedna z najťažších bo-
lestí človeka. Jedna bájka hovo-
rí o priateľstve medzi psom  
a somárom. Pes chcel urobiť  
dobre somárovi a dal mu najlep-
šiu kosť, ktorú mal. Somár zas 
dobrým skutkom chcel potešiť 
psa a dal mu najlepšie seno. 
Mám e  s vo j u  p r eds t avu 

o živote, o Bohu. Nie sme 
nadšenými kresťanmi. Ubližu-
jeme. A aj od nás trpí Syn člo-
veka. Poznáme Ježiša takého 
aký je, nie takého akého nám 
predstavujú? Budujme s Ním 
intímny vzťah. Veď on už pri-
šiel, je tu. Človek niekedy hľa-
dá to, čo už dávno má a ne-
hľadá to, o čo by sa mal zaují-
mať.  

Viem robiť dobré veci správ-

nym spôsobom? Neubližujem 

niekomu svojím dobrom? 

Som otvorený pre hlbšie po-

chopenie predstavy o Bohu? 

Nechávam sa Ním prekvapiť?  
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z n e c h u t e n í  n á m a h o u 

a náročnosťou cesty k Bohu. 

Nepoznáme cestu, vieme však, 

že ten výstup k Bohu je možný. 

Nestáva sa mi, že som zne-

chutený z Boha? Nepodlieham 

melanchólii z toho, že druhým 

(neveriacim) sa darí viac ako 

nám veriacim? Verím tomu, že 

život s Bohom mi môže priniesť 

viac šťastia? Čo preto robím ?  

Pripravte cestu Pánovi, 
vyrovnajte mu chodníky! 
Každá dolina nech sa 
vyplní a každý vrch a ko-
pec zníži. Čo je krivé, 
bude priame, a čo je hr-
boľaté, bude cestou 

hladkou. Lk 3,4-5 

 

Dvaja muži sedia pri 
jazierku s vodopádom. 
Hádajú sa, či je možné 
vyliezť po stene vodopá-
du až na vrchol. Majster 
a žiak. Majster hovorí, 
že je to možné a stavia 
sa, že ak to dokáže on, 
vydá sa hore aj žiak. 
Majster sa vydá na ces-
tu. Napriek tomu, že je 
vidieť, ako postupuje na-
hor, clona z vody zakrý-
va pohľad tak, že nie je 

vidieť, kam Majster kladie 
ruky a nohy, kým nevylezie 
na vrchol. Žiak pozoruje. 
Rozhodne sa vykročiť za 
majstrom. Zastaví sa na ťaž-
kom mieste. Chce pokračo-
vať, ale nevie ako. Skúša. 
Majster sa z vrchu ozval so 
slovami: nemôžem ti ukázať 
tvoju cestu. Chcel som ti len 
ukázať, že je táto stena 

s vodopádom sa dá zliezť.   

Žiak nemôže napodobňovať 
kroky svojho Majstra. Každý z 
nás má totiž svoj život. Každý 
má svoju vlastnú cestu, musí 
nájsť svoj spôsob, ako sa do-
stať k Bohu, ako sa stať správ-
nym človekom. Učiť, znamená 
ukazovať, že je niečo možné.   

Ján bol takýmto majstrom, 
ukázal nám cestu. Ukázal nám, 
že je to možné. Slovo „cesta“ v 
širšom zmysle znamená spô-
sob, ako sa dostať z jedného 
miesta na druhé. My máme pri-
praviť cestu Pánovi – sú to 
spôsoby, akými sa môže do-
stať On k nám a my k nemu.   

My ale máme problém, naše 

cesty, náš vzťah k Bohu je 

akosi zamotaný. Nevidíme vý-

sledky nášho duchovného ži-

vota. Možno sa snažíme nieko-

ho kopírovať, možno sme   

Návod:  
Práca s Božím 
Slovom je nebez-
pečná, mohlo by 
ti to zmeniť život! 
 

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

 

Podmienky:  

Treba si nájsť 
čas. Minimálne 

10 minút. Inak to 
nemá cenu.  
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Predsavzatie na druhý adventný týždeň:  

Každý deň sa pomodlím za niekoho, kto mi robí problémy.  



 Keď videl ich vieru, povedal: 
„Človeče, odpúšťajú sa ti 
hriechy.” Tu zákonníci a fari-
zeji začali uvažovať: „Ktože 
je to, že sa takto rúha?! Kto 
môže okrem Boha odpúšťať 
hriechy?” Keďže Ježiš poznal 
ich myšlienky, povedal im: „O 
čom to premýšľate vo svojich 

srdciach? Lk 5,20-22 

Raz majster povedal prí-

beh o drahocennej staro-
žitnej nádobe, ktorú na 
verejnej dražbe predali za 

obrovskú sumu peňazí. 
Patrila tulákovi, ktorý do-

žil svoje dni v chudobe, 
netušiac, akú cenu má 
nádoba, do ktorej si vy-

žobrával drobné. Žiak sa 
spýtal Majstra, čo symbo-
lizuje tá nádoba. Majster 

povedal: “Teba!” Keď ho 

žiak požiadal o vysvetlenie, 
riekol: “Všetku pozornosť 
sústreďuješ na zbieranie 

drobných vedomostí z kníh 
a od učiteľov. Lepšie by si 
urobil, keby si viac pozor-

nosti venoval nádobe, do 

ktorej ich ukladáš.” 

 

Mať záujem o svoje srdce je 

spôsob ako ho milovať. Je tu 

človek, ktorý má choré srdce. 

Je tu Ježiš, ktorý prichádza, 

pozná naše najvnútornejšie  

zmýšľanie. My môžeme ujsť 

pred svojím srdcom, môžeme 

ho ignorovať, môžeme ho na-

formátovať podľa myslenia 

dnešnej doby. Nemôžeme ale 

zabrániť tomu, aby nás Ježiš 

poznal. Bojíme sa stretnúť sa 

ním, pretože on odhaľuje stav 

nášho srdca. Ježiš ale neostáva, 

len pri poznaní, nechce nás 

usvedčiť, ponížiť, on nás chce 

uzdraviť, chce dať do poriadku 

to, čo sa v nás pokazilo. 

„Človeče, odpúšťajú  sa ti hrie-

chy.“- aké sú to vzácne 

a potrebné slová pre náš život. 

Ako ich veľmi potrebujeme. Je 

tu niekto, kto nám ich ponúka. 

Nie ako frázu, nie aby lichotil, 

ale aby pomohol žiť preto, prečo 

sme stvorení, prečo bolo stvore-

né naše srdce... Pre lásku.  

Čo asi vidí Ježiš, keď sa teraz 

pozerá na tvoje srdce? Čo si 

s tým ochotný urobiť?  

majstrovou zvláštnou otáz-
kou. A zrazu pochopila, aká 
je odpoveď, a našla radosť. 

 

Som jedinečná hviezda stvore-

ná preto, aby vyžarovala dobro-

tu a lásku alebo padajúci list, 

s ktorým si život robí čo chce? 

Boh je Bohom šancí, najkrajšie 

prejavy Ducha Svätého sú dob-

ré nápady. Dnes môžeme obdi-

vovať jeden z jeho najkrajších 

nápadov. Na dnešnom evan-

jeliu sa mi páči Božia konkrét-

nosť. Boh sa neprejavuje 

v abstraktnom všeobecne. On 

prichádza do konkrétnej do-

by, ku konkrétnym osobám, 

na určité miesto, s jasnou 

pravdou o nás. Mária pred-

stavuje to čisté v ľudskom 

pokolení. Boh oslovuje to čis-

Boh poslal anjela Gabriela do 
galilejského mesta, ktoré sa 
volá Nazaret, k panne zasnú-
benej mužovi z rodu Dávidov-
ho, menom Jozefovi. A meno 

panny bolo Mária. 

Anjel prišiel k nej a povedal: 
„Zdravas‘, milosti plná, Pán s 
tebou.“ Ona sa nad jeho slo-
vami zarazila a rozmýšľala, 
čo znamená takýto pozdrav. 

Lk 1,26-29 

 

Žiačka mala narodeniny. 

„Aký dar chceš na narodeni-
ny?" spýtal sa Majster. 

„Niečo, čo by mi prinieslo 
skutočnú radosť," povedala. 

Majster sa usmial. „Povedz, 
moja milá," oslovil ju, „keď si 
sa narodila, prišla si na svet 
ako hviezda z neba, alebo 
ako list zo stromu?" 

Celý deň premýšľala nad 

té, to dobré v nás. Toho sa dotý-

ka. Cez to nás chce zachrániť. 

Ľudia stratili vieru v svoju čistotu 

a dobrotu. Neveria, že sa ešte 

môžu stať správnymi. Boh k nám 

posiala poslov, dáva nám zname-

nia, cez ktoré v nás chce vzkrie-

siť vieru v čistotu srdca.  

Vieme sa v živote zastaviť, roz-

mýšľať nad tým, koho nám Boh 

posiela? Rozmýšľať nad pozdrav-

mi, ktoré nám posiela Boh?  

P O N D E L O K   

N E P O Š K V R N E N É  P O Č A T I E  P A N N Y  M Á R I E   

S t r a n a  2            A d v e n t n é  l i s t y   



 

život bude ľahší.“ Ježiš nemô-

že zobrať naše postoje, on ne-

môže konať nerozumne. Šiel 

by proti sebe. Nezbaví nás sĺz 

trápenia, ale môže nám po-

môcť ich premeniť na niečo, čo 

nás posväcuje.  

Ktorá črta Ježišovej osobnosti 

sa ti páči?  Viem veci zo svojho 

vnútorného života dávať Bohu?  

 

ľakali, že ich majster sa ukázal 
v zlom svetle. 

Majster ich upokojil: “Načo 
vám bude poznanie podstaty a 
zmyslu života, ak ste ho nikdy 
neokúsili? Som radšej, keď 
puding jete, než aby ste nad 
ním mudrovali.” 

 

Srdce, ak sa dlho nepoužíva sta-

ne sa neschopným milovať. Boží 

život treba okúsiť, nie len o ňom 

rozprávať, veriť v neho. Nepozná-

me, aké je to žiť v Božom kráľov-

s t ve .  My  radš e j  ž i j eme 

v kráľovstve tohto sveta intríg a 

zla. Tam sa cítime viac doma. 

Pred niekoľkými rokmi, som mal  

 „Kto má uši, nech počúva!” 

 Mt 11,15 

 

Skôr než sa návštevník od-
vážil nastúpiť do učenia, 
chcel od majstra určité zá-
ruky. 

“Môžete ma naučiť, čo je 
cieľom ľudského života?” 
“Nie.” 

“Alebo aspoň, aký je jeho 
zmysel?” 

“Nie.” 

“Môžete mi povedať niečo o 
smrti a posmrtnom živote?” 
“Nie.” 

Návštevník sa s opovrhnu-
tím pobral preč. Žiaci sa vy-

dolámanú ruku. Po dvoch me-

siacoch mi dali dole sadru. 

Tešil som sa. Na moje pre-

kvapenie som mal ruku síce 

oslobodenú, ale nemotornú. 

Dlho mi trvalo, kým som ju 

rozhýbal. Také niečo sa sta-

ne, ak nám niečo zväzuje srd-

ce. Nám sa ho podarí oslobo-

diť, ale je nemotorné, ne-

schopné milovať. Neschopné 

počuť, vidieť, cítiť, prežívať 

lásku.  

Dokážem dnes vidieť, počuť 

cítiť to pekné okolo mňa? 

Viem správne rozhýbať svoje 

srdce?  

 

S T R E D A   

 

Š T V R T O K   

      S t r a n a  3  P a r t i z á n s k e  -  Š í p o k   

Ježiš povedal: „Poďte ku 
mne všetci, ktorí sa namáha-
te a ste preťažení, a ja vás 

posilním. 

Vezmite na seba moje jarmo 
a učte sa odo mňa, lebo som 
tichý a pokorný srdcom; a 
nájdete odpočinok pre svoju 
dušu. Moje jarmo je príjemné 
a moje bremeno ľahké.” Mt 

11,28-30 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Predsavzatie na druhý adventný týždeň:  

Každý deň sa pomodlím za niekoho, kto mi robí problémy.  

Žena zúfalá zo smrti svojho sy-
na prišla k majstrovi hľadať 
útechu. Majster trpezlivo počú-

val, kým si vylievala svoj žiaľ. 

Potom láskavo povedal: „Tvoje 
slzy osušiť nemôžem, moja dra-
há. Môžem ťa len naučiť, ako 

ich premeniť na sväté.“ 

 

Raz prišiel za mnou jeden mladý 

človek. Mal veľké trápenia. „Daj to 

Bohu, povedal som.“ Pýtal sa ma: 

„Ako sa to robí, ja to neviem.“ Dať 

veci Bohu, môže znamenať naučiť 

sa k nim pristupovať jeho pohľa-

dom. V židovstve bol obraz jarma 

spájaný s múdrosťou, so záko-

nom. Týmto obrazom chcel Ježiš 

povedať: „Vezmite na seba moju 

múdrosť života, moje postoje. Váš 


