
 

Jozef, jej manžel, bol člo-
vek spravodlivý a nechcel 

ju vystaviť potupe. Mt 1, 19 

 

Žiakovi, ktorý sa snažil žiť 

múdro a spravodlivo Majster 

raz povedal: „Ak skutočne 

hľadáš Pravdu, nesmie ti 

chýbať najmä jedno. 

„Viem. Neprekonateľná túž-
ba po pravde." 

„Nie. Byť stále pripravený pri-

pustiť, že sa môžeš mýliť." 
 

Keď Jozef zistil, že Mária je 
tehotná, ocitol sa v ťažkej si-
tuácii. Náročnosť zložitej situ-
ácie mu ponúkala dve rieše-
nia: buď sa v tichosti s Má-

P I A T O K   riou rozviesť, alebo ju nechať 
ukameňovať. Ale Boh mal pre 
neho ešte tretie riešenie — 
oženiť sa s ňou Aj keď vedel, 
že vziať si teraz Máriu za man-
želku mohlo byť ponižujúce, 
rozhodol sa, že bude poslušný 
Božiemu príkazu. Tu vynikajú 
jeho vlastnosti, ako rozvaha, 
citlivosť, vnímavosť na to, čo 
je Božie a pokora. Aj my sa 
n i e k e d y  n a c h á d z a m e 
v ťažkých situáciách, chceme 
ich mať čím skôr vyrie-
šené, siahame po pr-
vých riešeniach, ktoré 
zvyčajne nie sú príliš 
šťastné. Boh má pre  
nás cestu ako sa do-
staneme z ťažkostí, 
len potrebuje našu 
otvorenosť, pokoru, 
ochotu vzdať sa nie-
čoho, v prospech ich 
vyriešenia. Ľudia sa  

nechcú vzdávať, tu je prob-
lém.  

Vieme v zložitých situáciách 
hľadať s Bohom dobré rie-
š e n i a ?  D o k á ž e m e 
v ťažkých situáciách byť po-
kornými, nepodliehame prí-
lišnej nervozite alebo depre-
siám? Nakoľko o sebe mô-
žem povedať, že som člo-
vekom spravodlivým? 

 

S O B O T A   

Ale anjel mu povedal: 
„Neboj sa, Zachariáš, lebo 
je vyslyšaná tvoja modlit-
ba. Tvoja manželka Alžbe-
ta ti porodí syna a dáš mu 
meno Ján. Budeš sa rado-
vať a plesať a jeho narode-
nie poteší mnohých. Lebo 
on bude veľký pred Pá-
nom... Ale onemieš a ne-
budeš môcť hovoriť až do 
dňa, keď sa toto stane, le-
bo si neuveril mojim slo-
vám, ktoré sa splnia v svo-

jom čase. Lk 1,13-15.20 

 

Žiaci boli zaujatí diskusiou o 
výroku: 

„Tí, čo vedia, nehovoria, tí, 
čo hovoria, nevedia." 

Keď vošiel Majster, spýtali sa 
ho, čo tie slová presne zna-
menajú. 

Majster povedal: „Kto z vás 
vie, ako vonia ruža?'' 

Všetci vedeli. 

Potom povedal: „Vyjadrite to 
slovami." 

Všetci mlčali. 

 

Zachariáš sa modlil, modlil sa 
za niečo v jeho očiach ne-
možné. Keď sa mu to splnilo, 
nechcel tomu uveriť. Onemel. 
Nemohol rozprávať aj preto, 
že o zážitku zo stretnutia sa 
s posvätnom sa nedá rozprá-
vať. Vyjadriť to slovami je ne-
možné. Pri práci s mladými 
im často želám takýto záži-
tok.  

Mať mystický zážitok stret-
nutia sa s Bohom. Treba 
však preto niečo robiť: uve-
riť v silu modlitby, bojovať 
za ňu, vytrvalo sa jej veno-
vať. Boh sa lajdákom asi 
ťažko ukáže.  

Ak chceme, aby naše 
modlitby boli vypočuté, 
musíme byť otvorení pre 
to, čo Boh môže urobiť aj 
v  nemožných situáciách. 
A musíme čakať na Neho 
a na to, kedy a ako sa 

rozhodne pracovať.  

Mal som už silný zážitok 
s Bohom? Som spokojný 
so svojou modlitbou? Čím 
môžem vylepšiť svoju mod-
litbu? 
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ľudí. Učiť sa kráčať cestou 

zmeny, na začiatku ktorej je 

pochopenie toho, čo  nás opíja, 

čo nám otravuje život.  

Čo by ti dnes Ján asi povedal, 

keby si mu položil  otázku: „Čo 

teda mám robiť?“ Vieš robiť 

malé veci s výnimočným dosa-

hom?  

Zástupy sa pýtali Jána: 
„Čo teda máme robiť?” 
On im odpovedal: „Kto 
má dvoje šiat, nech dá 
tomu, čo nemá nijaké, a 
kto má jedlo, nech urobí 

podobne!” Lk 3,10 

 

Majster s potešením prijímal 
technický pokrok, ale aj pre-
nikavo vnímal jeho nedostat-
ky. 

Keď sa ho jeden priemyselník 
spýtal, aké je jeho zamestna-
nie, odpovedal: „Pracujem v 
ľudskom priemysle." 

„Čo to má byť?" čudoval sa 
priemyselník. 

Majster povedal: 

„Pozrite sa na seba. Ovocím 
vášho úsilia sú lepšie veci, 
môjho lepší ľudia." 

Svojim žiakom neskôr pove-
dal: „Cieľom života je zdoko-
naľovanie človeka. No v 
dnešnej dobe akoby sa ľudia 
zaoberali najmä zdokonaľo-
vaním vecí." 

Ján dáva odpoveď tým, čo 

chcú začať nový život. V odpo-

vedi pre každý stav, či sú to 

mýtnici, vojaci alebo iní ľudia, 

je vidieť pravú lásku. Človek, 

ktorý sa chce zmeniť, má po-

kušenie začínať v prvých nápa-

doch, ktoré sa mu ponúkajú. 

Tadiaľ nemusí viesť cesta. 

Človek nepotrebuje robiť 

bombastické zmeny, veci vý-

nimočné vyzerajúce, ale veci 

možno veľmi jednoduché, 

ale s výnimočným dosahom. 

Slovenské príslovie ho-

vorí: „Po akej ceste 

ideš, tam prídeš.“  Cesta 

nového života vedie cez 

pravdivé a účinné zása-

hy. Možno by nebolo zlé 

učiť sa kráčať po ces-

tách, ktoré nám nepriná-

šajú investíciu do vecí, 

projektov, akcií, ale do 

T R E T I A  A D V E N T N Á  N E D E Ľ A   

           Adventné listy  
3. adventný týždeň 2015 Partizánske - Šípok  

Žiak sa pýtal Majstra: „Kde môžem nájsť Boha?“Žiak sa pýtal Majstra: „Kde môžem nájsť Boha?“  

„Je priamo pred tebou.“„Je priamo pred tebou.“  

„Tak prečo ho nevidím?“„Tak prečo ho nevidím?“  

„Prečo opitý nevidí svoj domov?“„Prečo opitý nevidí svoj domov?“  

Neskôr Majster dodal: „Zisti, čo ťa opíja. Ak chceš vidieť, musíš byť triezvy.“Neskôr Majster dodal: „Zisti, čo ťa opíja. Ak chceš vidieť, musíš byť triezvy.“  

 

Predsavzatie na tretí adventný týždeň:  

Zisti čo a aké zlo ťa opíja. Skús s tým niečo urobiť.  



Keď Ježiš prišiel do chrámu a 
učil, pristúpili k nemu veľkňa-
zi a starší ľudu a pýtali sa: 
„Akou mocou toto robíš? A 

kto ti dal túto moc?” Mt 21,23 

 

Žiak prišiel k majstrovi a 
spýtal sa: 

„Čo je na tom pravdy, že v 
človeku sú ukryté  dve moci.  
Moc pekla  a moc raja.?" 

„Kto si?" vyzvedal sa maj-
ster. 

„Som samuraj," odvetil žiak. 

„Ty, a samuraj?" vykríkol 
majster. „Aký vládca by ťa 
chcel za svoju stráž? Vyzeráš 
ako žobrák!" Žiaka to tak 
rozzúrilo, že začal vyťahovať 
meč, no majster pokračoval: 
„Tak ty máš meč! Asi je príliš 

tupý a ťažký veď ho ani ne-
zdvihneš." 

Ako mladý samuraj meč vy-
tiahol, majster poznamenal: 
„Tu sa odkrýva moc pekla!" 
Na tieto slová samuraj, pos-
trehnúc majstrovo sebaovlá-
danie, zasunul meč späť do 
pošvy a uklonil sa. „A tu sa 
otvára moc raja," povedal. 

 

Moc. Moc nad životom, nad 
peniazmi, moc nad človekom, 
na ktorom mi záleží, moc nad 
ľuďmi, ktorí mi robia problé-
my, moc nad sebou, nad 
zlom... Vždy máme nejakú 
moc a nejaká moc má 
v moci nás. Ježišova moc, 
aká je? Poznáme ju? On 
chce, aby sme boli v jeho ob-
jatí. Len tam sme v bezpečí. 
Môžeme sa brániť, môžeme 
sa skrývať za niečo iné, moc-

né, ale to nás neochráni. Osta-
neme zlomení. Človek zúfalo 
hľadá, kde by sa mohol skryť. 
Bojí sa ukryť v Ježišovej moci. 
Zbavme sa strachu z nej. Ne-
verme iným verziám ochrany, 
a najmä zlu, že sa o nás po-
stará. Jeden černošský chla-
pec sa stratil, našiel ho veliteľ 
rebelov a zobral ho za ruku so 
slovami. „Ja sa o teba posta-
rám“. Vychoval z neho vojaka 
závislého na drogách. Kto sa 
o nás stará? Komu dávame 
moc nad svojím životom? Proti 
zlu je vždy nejaké riešenie, 
voči skutočnej láske, sme ale 
bezmocní.  

 

Akou mocou robíme dobré  
veci vo svojom živote? Nie je 
to z vypočítavosti, preto aby 
sme vynikli, aby sme z toho 
niečo mali? Nestávame sa hr-
dinami proti svojej vôli? 

na nitke. Keď zhrešíš, nitku 
pretrhneš. No Boh ju opäť 
zviaže, urobí uzlík, a tak ťa k 
sebe o kúsok pritiahne. Kaž-
dý ďalší hriech tú niť pretrh-
ne - a každým ďalším uzlí-
kom ťa Boh priťahuje bližšie 
a bližšie k sebe." 

 

Tváre, výrazy, postavy, ľudia, 
koľko ich poznáme a ako? 
Niektorí sú u nás obľúbení, 
iných odsudzujeme. Nezdajú 
sa nám. A predsa, práve títo 
ľudia sú Bohu veľmi blízki. 
Ukazujeme prstom, ktorý pat-
rí nám. Toľko sa snažíme, 
poznáme toľko pekných prí-
behov, zažívame dobrá v 
oveľa väčšej miere ako tí za-

Ježiš im povedal: „Veru, 
hovorím vám: Mýtnici a ne-
viestky vás predchádzajú 
do Božieho kráľovstva. Le-
bo k vám prišiel Ján ces-
tou spravodlivosti, a ne-
uverili ste mu. Ale mýtnici 
a neviestky mu uverili. A 
vy, hoci ste to videli, ani 
potom ste sa nekajali a ne-

uverili ste mu.” Mt 21,31-32 

 

Jedno z najprekvapujúcejších 
- no potešujúcich majstro-
vých tvrdení bolo: „Boh je 
bližšie k hriešnikom než k 
svätým." 

Vysvetľoval to takto: „Boh 
na nebi drží každého človeka 

nedbaní, zabudnutí. Náš ro-
zum možno má znalosti, po-
zná odpovede, riešenia, ale 
načo to všetko, ak naše naj-
bližšie vzťahy sú stále rozhá-
dané, ak nie sme pripravení 
zrealizovať naše predsavzatia  
lásky. Božie kráľovstvo, je 
miesto, v ktoré musíme veriť. 
V každom z nás sa skrýva 
mýtnik (slabosť), v ktorom 
si máme šancu uvedomiť, že 

ťa Bože potrebujeme.  

Čo pre mňa znamená Božie 
kráľovstvo? Je niekto s kým 
tam nechcem byť? Viem preží-
vať aj v slabosti, v zlyhaní  
blízkosť Boha? 

  

P O N D E L O K   

U T O R O K  
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by bol obmyl. Ale všetky na-
še investície majú byť spre-
vádzané predovšetkým in-
vestíciou do vzťahu, ktorý je 
večný. Do vzťahu s Bohom. 
Ježiš drží všetky naše vzťa-
hy pohromade. On nám ich 
pomáha budovať, pomáha 
prekonávať a vyrovnávať sa 
s ťažkosťami, ktoré prináša-
jú. Ak nás nedrží večný 
vzťah s Bohom čaká nás 
ťažký život plný strachu.  

Vieme dostatočne investo-
vať do vzťahu s Bohom? 
Vieme s Ním prekonávať 
svoje prehry? Čoho sa naj-
viac bojíme? Komu, alebo 
čomu dávame to najlepšie 
z nás? 

stále nechápete, že najkratšia 
vzdialenosť medzi človekom a 
Pravdou je príbeh." 

I n o k e d y  z a s  p o v e d a l : 
„Nepohŕdajte príbehmi. Strate-
nú zlatú mincu nájdete aj s lac-
nou sviečkou, najhlbšiu prav-
du vám odhalí jednoduchý prí-
beh." 
 

Ježišov rodokmeň je veľmi bo-
hatý. Postavy, ktoré v sebe 
skrýva, zhŕňajú tie najlepšie 
príbehy dejín spásy. Boli to 
postavy veľkej viery, ohrom-
ných činov, ale aj slabostí 
a zlyhaní. Ježiš tým neopovr-
hol. On nechce opovrhnúť  ani 
našimi rodokmeňmi. My sa  

Rodokmeň Ježiša Krista, 
syna Dávidovho, syna Ab-
rahámovho... Všetkých po-
kolení od Abraháma po 
Dávida bolo štrnásť, od 
Dávida po babylonské za-
jatie štrnásť a štrnásť od 
babylonského zajatia po 

Krista. Mt1,1.17 

 

Majster učil v podoben-
stvách a príbehoch, ktoré 
jeho žiaci radi počúvali, no 
niekedy sa cítili i sklamaní, 
lebo túžili po čomsi hlbšom. 

Majster bol však neoblom-
ný. Na všetky ich námietky 
odpovedal: „Moji drahí, ešte 

mnohokrát hanbíme za to 
nepekné, čo prežívame 
vo svojich rodinách. Je-
žiš to chce uzdraviť do-
voľme mu to. Každá rodi-
na má svoje príbehy odva-
hy a slabostí.  

Neopovrhujme týmito prí-
behmi. Vieme si ich pri-
znať? Keby si mal napísať 
článok o svojej rodine, aký 
by to bol príbeh, o čom by 
si písal? Modlím sa za 
uzdravenie slabostí svojej  
rodiny? 

 

S T R E D A   

 

Š T V R T O K   
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Ján si zavolal dvoch zo 
svojich učeníkov a poslal 
ich k Pánovi s otázkou: 
„Ty si ten, ktorý má prísť, 
alebo máme čakať iné-

ho?” Lk7,19 
 

Nebojácnosť. 

„Čo je láska?“ 

„Absolútna neprítomnosť 
strachu,“ povedal majster. 

„A čoho sa vlastne bojíme?“ 

„Lásky,“ povedal majster. 
 

Ani nie tak Ján potreboval  
istotu, ako jeho učeníci. Aj 
my potrebujeme byť poslaní, 
aby sme sa uistili. Koľkokrát 
nás posiela naše srdce, aby 

V sobotu 19.12. bude na Šípku predvianočná duchovná obnova  

farnosti so začiatkom o 16:30 hod.  

sme zistili, kto je v našom živo-
te ten naj... Potrebujeme sa uis-
tiť. Máme strach. Chceme mi-
lovať, mať niečo, niekoho, čo 
môžeme budovať, čomu mô-
žeme dávať to najlepšie 
z nás. Jednej animátorke sa 
rozpadol viacročný vzťah. Prišla 
za mnou so slzami v očiach: 
„Toľko som investovala do toh-
to vzťahu, je to preč. To ma mr-
zí.“ Či chceme alebo nie, musí-
me si uvedomiť jednu pravdu. 
Investícia do stvorených vecí 
prináša strach, strach, že o to 
prídeme. Jedine investícia do 
vzťahu, do večnosti môže byť 
bez strachu. Boha nám nemôže 
nik vziať. To neznamená, že 
nemáme do ničoho, alebo niko-
ho investovať, čo nie je Boh. To 


