
 

Prišiel do svojho vlastné-
ho, a vlastní ho neprijali. 
Ale tým, ktorí ho prijali, dal 
moc stať sa Božími deťmi: 
tým, čo uverili v jeho meno, 
čo sa nenarodili ani z krvi 
ani z vôle tela ani z vôle 
muža, ale z Boha. Jn1,11-

13 

Majster si dal za cieľ syste-
maticky podkopávať každé 

učenie, každú vieru, každý 
pojem božskosti, pretože 

tieto veci, pôvodne zamýš-
ľané ako ukazovatele, sa 
chápali ako doslovné popi-

sy. Rád citoval východné 

porekadlo: 

„Keď mudrc ukazuje na 

P I A T O K  —  N A R O D E N I E  P Á N A  

hviezdy, tupec vidí iba prst." 

Moje úbohé ja, nedokáže ísť 
ďalej, nemá síl. Nedokáže vi-
dieť hviezdy, je príliš zaujaté 
samo sebou. Božie požehna-
nie je stále prítomne, jeho dary 
sa ponúkajú, len my, naše ja, 
ktoré je mnohokrát zhnusené 
samé zo seba nie je schopné 
ich nájsť, ich žiť. Načo je nám 
najmodernejší počítač, keď ho 
nevieme využiť. Kupoval som 
kameru. Presvedčil ma argu-
ment predavača o jej rôznych 
mimoriadnych možnostiach.  
Kúpil som ju. Za dva roky pou-
žívania som využil len tie naj-
základnejšie funkcie. Tak je to 
aj s naším životom kresťana. 
Toľko vecí môžeme robiť, toľ-

ko funkcií k pestrosti života, 
a my využívame len tie ne-
vyhnutné. Ak dokážeme 
Ježiša prijať, nájdeme 
v ňom všetko, čo nám je 
on schopný dať. Predo-
všetkým nám dáva moc stať 
sa schopnými žiť Jeho dary. 
Nájdeme v ňom nový život. 
Žiť naplno znamená využí-
vať kresťanské hodnoty 
v čo najväčšej miere.  

Viem vo Vianociach vidieť 
viac ako len parádu, senti-
ment, jedlo a ...? Som pri-
pravený prijať od Boha moc 
stať sa novým človekom? 

S O B O T A -  s v .  Š t e f a n   

Keď vás vydajú, nesta-
rajte sa, ako a čo budete 
hovoriť, lebo v tú hodinu 
vám bude dané, čo máte 
povedať. Veď to už nie vy 
budete hovoriť, ale Duch 
vášho Otca bude hovoriť 

vo vás. Mt 10,19-20  
 

Chlapec sa dnes s majstrom 
stretol posledný krát. Pus-
tovník po Vianociach odchá-
dzal do ďalekého kláštora. 
Každý deň si našiel pre 
chlapca čas. Obľúbil si ho. 
Rád sa s ním rozprával. Ob-
divoval jeho záujem dozve-
dieť sa viac o tajomstvách 
života. Chlapcov život sa 
zmenil. Smútok ustúpil, ob-
javil radosť, ktorú doteraz 
n e p o z n a l .  R a d o s ť 
z pochopenia múdrosti živo-
ta. Dnes mu nedala pokoj 
ešte jedna otázka: „Prečo na 
druhý sviatok vianočný  

oslavujeme mučeníka sv. 
Štefana, nehodí sa to skôr na 
Veľkú noc?“ Majster sa 
naňho pozrel s láskou 
a pokojne povedal? „Včera 
sme oslavovali veľkosť Boha, 
ktorý sa stal človekom, dnes 
oslavujeme veľkosť človeka, 
ktorý sa priblížil k Bohu. 
Štefan nás učí dôležité pra-
vidlo duchovného života. 
Keď ťa niekto uráža, môžeš 
sa duchom pozdvihnúť tak 
vysoko, že k tebe urážky 
nedosiahnu.“ Chlapec sa 
tváril nechápavo. Majster po-
kračoval: „Štefan sa stal veľ-
kým a preto ho nemohla ura-
ziť zloba človeka. Máme 
strach, bojíme sa zla okolo 
nás. Lenže zlo je voči láske 
bezmocné. Láska je vždy  

o krok vpred. To poznal aj 
Herodes, ktorý chcel Ježiša 
zabiť.“ „Budeš mi chýbať,“ 
povedal chlapec pustovníko-
vi. „Nie, povedal majster.  

Vždy keď si otvoríš sv. Pís-
mo budem s tebou. Cez 
tieto dni som ťa chcel nau-
čiť, ako sa dá čítať sv. Pís-
mo. Chcel som ti ukázať, 
že tie Slová v ňom napísa-
né môžu byť veľmi blízke 
nášmu životu. Potrebujeme 
si nájsť pre ne čas.“ Chlap-
covi sa chcelo veľa rozprá-
vať, no cítil potrebu pove-
dať najmä jedno jediné slo-
vo: „Ďakujem“. Počas tých-
to Vianoc dostal veľmi 
vzácny dar: knihu a schop-
nosť čítať slová inšpirované  
Bohom.  

Bože, nauč nás milovať Tvoje Bože, nauč nás milovať Tvoje Bože, nauč nás milovať Tvoje 
Slovo, ktoré si nám daroval, Slovo, ktoré si nám daroval, Slovo, ktoré si nám daroval, 
nauč nás brať vážne evanje-nauč nás brať vážne evanje-nauč nás brať vážne evanje-
lium života. Pritiahni nás záuj-lium života. Pritiahni nás záuj-lium života. Pritiahni nás záuj-
mom, obdaruj nás radosťou mom, obdaruj nás radosťou mom, obdaruj nás radosťou 

zzz   naplnenia, pomôž nám chá-naplnenia, pomôž nám chá-naplnenia, pomôž nám chá-
pať pať pať aaa   odkrývať múdrosť živo-odkrývať múdrosť živo-odkrývať múdrosť živo-

ta, ktorá je ukrytá vta, ktorá je ukrytá vta, ktorá je ukrytá v   Tvojom Tvojom Tvojom 
Slove. Amen.Slove. Amen.Slove. Amen.   
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čajnými ľuďmi, aj keď menej 
obdarovanými. Problémy aj  
tak prídu, len nám zas budú 
chýbať neprijaté Božie dary. 
A s nimi aj radosť a sila, ktorú 
tieto dary so sebou prinášajú. 

Nebojím sa Božích darov? Ne-
utekám, neskrývam sa pred 
Božím požehnaním, aby som 
sa vyhol problémom, ktoré pri-
náša? Prežívam radosť 
z Boha? Ak nie, tak som ešte   
neprijal všetky dary, ktoré má 
pre mňa pripravené. 

„Požehnaná si medzi že-
nami a požehnaný je 
plod tvojho života. Čím 
som si zaslúžila, že mat-
ka môjho Pána prichá-
dza ku mne? ... A blaho-
slavená je tá, ktorá uve-
rila, že sa splní, čo jej 

povedal Pán.” Lk1,42-45 

 

Žiak zaspal a snívalo sa   
mu, že sa dostal do ra-

ja. Prekvapilo ho keď 
tam uvidel svojho maj-

stra a ostatných žiakov 
pohrúžených do medi-

tácie. 

„Toto má byť raj?“ zvo-

lal. 

„Veď presne to isté sme 

robili na zemi!“ 

Majster mu povedal: 

„Hlupák! Myslíš, že tí, 
čo meditujú, sú v raji? 
Práve naopak – raj je 

v tých, čo meditujú.“ 

 

 

Raj je v každom, kto dokáže 
uveriť Bohu, uveriť v Jeho  
plán. Alžbeta bola naplnená 
radosťou z Máriinej návštevy. 
Boh chcel, aby sa stretli. Dve 
ženy naplnené zázračnou uda-
losťou, obdarované. Rozumeli 
si, aj keď ľudia ich nechápali.  
Boli pripravené, odovzdané. 
Boh ich naplnil najväčším da-
rom, aký môže ženu stretnúť - 
materstvom. Nik neprežíva 
väčšiu radosť, ako tieto dve 
ženy z dnešného príbehu.  
Ich radosť bola oveľa väčšia, 
ako strach a obavy. My pod-
liehame pokušeniu, že Božie 
dary nám privolávajú problé-
my. Radšej chceme byť oby-

Š T V R T Á  A D V E N T N Á  N E D E Ľ A   
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Muž, ktorý sa sklamal vMuž, ktorý sa sklamal vMuž, ktorý sa sklamal v   láske, povedal: „Raz som sa popálil, už nikdy sa nezaľúbim.“láske, povedal: „Raz som sa popálil, už nikdy sa nezaľúbim.“láske, povedal: „Raz som sa popálil, už nikdy sa nezaľúbim.“   

Majster povedal: „Si ako mačka, ktorá sa popálila, keď si sadla na pec a už nechcela sedieť.“Majster povedal: „Si ako mačka, ktorá sa popálila, keď si sadla na pec a už nechcela sedieť.“Majster povedal: „Si ako mačka, ktorá sa popálila, keď si sadla na pec a už nechcela sedieť.“   

   

Predsavzatie na štvrtý adventný týždeň:  

Dám si pozor, aby som sa nenechal niečím znechutiť.  



V tých dňoch sa Mária vy-
dala na cestu a ponáhľala 
sa do istého judejského 
mesta v hornatom kraji. 

Lk1,39 
 

Žiakovi, ktorý sa zaujímal 
o právo majster povedal: 

„Obávam sa, že pôsobíte 

viac zla, ako úžitku." 

„A to už prečo?!" 

„Pretože kladiete dôraz iba 
na jeden z dvoch zákonov 

spravodlivosti." 

„Konkrétne?" 

„Že chudobní majú právo 

na chlieb." 

„A ako znie ten druhý prí-

kaz?" 

„Chudobní majú právo na 

krásu." 

 

„Mária sa vydala na cestu...“ 
Nepripomína vám to niečo?  
Abrahám, po veľkej skúse-
nosti s Bohom, sa vydal na 
cestu. Charakteristika veľ-
kých biblických postáv je: po 
zážitku s Bohom sa vydajú 
na cestu. Chcú niečo zmeniť. 
Chcú zmeniť kvalitu svoj-
ho života. Aj života ako 
takého. Mária urobila 
podobne, nebrala len 
chlieb zobrala aj krásu 
svojho daru a išla na 

cestu.  

A my? Neuspokojujeme 
sa len s „chlebom“, so ži-
votom, ktorý prináša kaž-

dodennosť? Vieme sa nechať 
obdariť krásou Božích tajom-
stiev, krásou Božej prítomnos-
ti, prítomnosti jeho darov? 
Viem prežívať nadšenie? Do-
k á že m  s a  r o z h o d n ú ť 
a zrealizovať zmenu vo svo-
jom živote, alebo upadám stá-
le do každodennosti?   

do dosky klinec, alebo 

skrutku: 

Zatlčte do nej klinec. Ak sa 
doska rozštiepi, budete ve-

dieť, že ste mali použiť 

skrutku." 
 

„V srdci pyšne zmýšľajú...“ 
Toto zmýšľanie sa prejavuje  
aj v tom, že človek si je sám 
určovateľom toho, čo je preň 
prospešné. Skúša. Chce zís-
kať stratený raj. Niektoré veci  
sa ale nedajú vrátiť späť. Ak 
odtrhnem kvet, už mu nevrá-
tim život. Ponížení sú na-
opak tí, ktorí dokážu spojiť 
s v o j e  m y š l i e n k y 
s myšlienkami Božieho srd-
ca. Našou úlohou je učiť sa 

Ukázal silu svojho ramena, 
rozptýlil tých, čo v srdci 
pyšne zmýšľajú. Mocnárov 
zosadil z trónov a povýšil 

ponížených. Lk1,51 

 

Jeden bystrý mládenec bol 
presvedčený, že by mal 

vyskúšať drogy ako pro-
striedok k mysticizmu, a 
tvrdil, že sa to oplatí ris-

kovať, lebo človek sa učí 
len prostredníctvom poku-

sov a omylov. 

To pohlo majstra k tomu, 
aby povedal staré podo-

benstvo o klinci a skrutke: 

„Existuje jeden spôsob, 
ako zistiť, či potrebujete 

myslieť tak ako myslí Ježiš. 
On sa ukazuje ako zástanca 
ponížených, chudobných, utlá-
čaných a opovrhovaných. Je-
ho myšlienky sú nasmerované 
na dobro človeka. Keď experi-
mentuje, tak  len v láske, v 
spôsoboch záchrany človeka. 

A ja? Nehazardujem so svojím 
životom? Nie som v srdci pyš-
ný? Viem poznať Božie myš-
lienky? 

P O N D E L O K   
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 V utorok 22.12. o 17.00 hod. bude predvianočná duchovná obnova 

mládeže a birmovancov spojená so spovedaním mladých.  

U T O R O K  



 

vek pred svojou minulosťou 
nemôže utiecť. Ale on ne-
môže utiecť ani pred svojou 
budúcnosťou. Budúcnosť 
tvoria následky našich roz-
hodnutí, nášho správania. 
A tu Boh prichádza so 
svojím riešením lásky. Vo-
či minulosti má dar odpus-
tenia a voči budúcnosti 
dar prisľúbenia. Ak sa ne-
naučíme tieto  dary pochopiť 
a žiť, náš život bude veľmi 
smutný.  

Verím, že Boh má aj pre 
mňa pripravené prisľúbenia? 
Neprenasleduje ma niečo 
z minulosti? 

povedať, kde presne si ten 

špendlík stratil?"  

"Ale áno, v mojej izbe." Keď 
počuli jeho odpoveď, všetci 

p r e s t a l i  h ľ a d a ť 
a prekvapene sa pozreli na 
starca. Starec sa na nich 

tiež pozrel a pomaly, rozváž-
ne povedal: "Chcel som vám 

len názorne ukázať, čo robí-
te. Hľadáte vonku, to čo ste 
stratili vnútri. Tam to nikdy 

nenájdete." 
 

Prežíval veľkú samotu, už dva 
dni sa nikto neukázal. Bol do-
ma sám, chorý. Ale dnes nie-
kto zazvonil. Ponáhľal sa rých-
lo, rýchlo otvoriť. Prišiel ho po-
zrieť jeho najlepší kamarát. Te-
šil sa, veľmi. Táto návšteva ho 
vytrhla z moci osamelosti na-
chvíľu zabudol na svoju choro-
bu. Bol predsa s priateľom.     

Tak nás Vychádzajúci z 
výsosti navštívi a zažiari 
tým, čo sedia vo tme a v 
tôni smrti, a naše kroky 
upriami na cestu pokoja. 

Lk 1,78-79 

 

V malej dedine v tajge žil 
starý múdry muž - maj-

ster. Jedného dňa ho 
obyvatelia dediny videli, 
ako chodí po námestí a 

niečo hľadá. Zakrátko bo-
la pri ňom skoro celá de-

dina. Všetci mu chceli po-
môcť hľadať. Jeden muž 
sa opýtal starca: "Čo si 

vlastne stratil?"  

"Môj najkrajší špendlík" 
odpovedal starec. Všetci 

obyvatelia pozorne hľada-
li starcov špendlík. Po ne-

jakom čase sa ho jeden z 
nich opýtal: "Môžeš nám 

Aj nás navštevuje Vychá-
dzajúci z výsosti. Navšte-
vuje nás stále, neprestajne 
už od stvorenia človeka. 
A my? Sme ochotní sa mu 
otvoriť? Cítime sa stratení, 
hľadáme sa tam vonku 
v rozličnostiach tohto sve-
ta. Myslíme si, že azda nie-
kto alebo niečo nás poskla-
dá, naplní, dá nás dohro-
mady. Ale On nás čaká vo 
vnútri, v nás. Kde sme ak 
nie sme prítomní sami  

v sebe?  

Neunikáme pred sebou? 
Ak blúdime, treba dať do 
poriadku mapu v nás. Ježiš 
nás chce upriamiť na cesty 
pokoja. On ich dobre po-
zná. Komu otvoríme dnes 
večer dvere, keď zaklope?  

 

S T R E D A   

 

Š T V R T O K   
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A všetci, čo to počuli, 
vštepili si to do srdca a 
vraveli: „Čím len bude ten-
to chlapec?” A vskutku 
Pánova ruka bola s ním. 

Lk1,66 

 

Keď sa majstra pýtali, či 
ho netrápi, aké slabé vý-

sledky prináša jeho úsilie, 
porozprával príbeh o sli-

mákovi, ktorý jedného 
chladného, veterného dňa 
na sklonku jari začal liezť 

na čerešňu. 

Vrabce na susednom 

strome sa na jeho účet 
veľmi zabávali. Jeden po 
chvíli slimákovi povedal: 

„Hej, hlupák, vari nevieš, 

že na tom strome žiadne če-

rešne nie sú?" 

Malý slimák sa ani nezasta-
vil a odpovedal: „Kým sa do-

stanem hore, tak tam budú!" 

 

Boh dáva inak ako dáva svet. 
On chráni inak ako chráni svet. 
Myslí inak ako svet. Nám nie-
ktoré veci môžu pripadať ne-
možné až smiešne. Bohu však 
nie. On chráni a dáva v sile 
svojej trpezlivej múdrosti. Vie 
vidieť dopredu. Choroba dneš-
ných mladých ľudí je v tom, že 
nedokážu dobre zvažovať dô-
sledky svojho správania. Vidia 
iba tu a teraz. Áno, človek má 
predovšetkým prežívať svoju 
prítomnosť. Hovorí sa, že člo-


