
 

 

 

ciách. Choré srdce sa prejavu-
je neschopnosťou cítiť biedu 
človeka, neschopnosťou po-
chopiť 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 inter-
pretovať správanie našich naj-
bližších voči nám? 

Sobota 
11/12/2021  

„Áno, Eliáš príde a všetko 
obnoví. Ba hovorím vám, že 
Eliáš už prišiel, no nespoznali 
ho a urobili s ním, čo chceli. 
Takisto bude od nich trpieť aj 
Syn človeka.”  
Mt 17,12-13 

Majster citoval filozofa: „Pri 
hľadaní pravdy je lepšie a do-
konca nevyhnutné vzdať sa 
toho, čo nám je najdrahšie." A 
slovo „pravda" nahradil slo-
vom „Boh". 

Neskôr mu jeden žiak povedal: 
„Pri hľadaní Boha som ochotný 
vzdať sa všetkého: bohatstva, 
priateľov, rodiny, vlasti, ba i 
života. Čoho ešte sa môže člo-
vek 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 

štíhlu stavbu s klenutými tma-
vými oknami, na ktorých nebo-
lo zvonku nič nápadné. Keď 
vošli do chrámu, chlapček sa 
znova zahľadel na okná. Tieto 
však už neboli tmavé, ale sfar-
bené od prerážajúceho slneč-
ného svetla. V jednom z týchto 
okien bol zobrazený mladý 
muž. Chlapček uprel oči na 
toto okno a opýtal sa mamky: 
„Kto je ten ujo?“ Mama odpo-
vedala: „To je jeden z Ježišo-
vých učeníkov. Chlapec si túto 
odpoveď zapamätal. Po niekoľ-
kých mesiacoch sa na nábožen-
stve kňaz pýtal deti: „Deti, kto 
z vás vie, kto je to Ježišov uče-
ník?“ Chlapec sa prihlásil a po-

vedal: „Je to človek, prežiarený 
slnkom. “Áno kresťan je člo-
vek, ktorý sa necháva prežiariť 
svetlom Božej múdrosti a lás-
ky.    

Aký máme pohľad na svä-
tosť? Ľudia sa jej boja. Vidia 
svoj život, čítajú životopis 
svätca. Sú zo seba znechute-
ní. Premáha nás pokušenie 
pod názvom: „Ty to nedoká-
žeš.“ Cítime sa až príliš čierni, 
aby sme uverili, že sa to dá. 
Svätosť ale nespočíva len v 
dobrých skutkoch, ale 
v dobrých vzťahoch, ktoré 
žijeme. V dobrom vzťahu 
s Bohom. Ježiš má záujem 
o taký vzťah. Múdrosť môže 
človek objaviť v dobrých vzťa-
hoch. Inak je to len poznanie. 
Ak nás niekto ohovára, je to 
preto, že nepozná vzťahy, 
ktoré žijeme. Zlo prichádza 
v nesprávnych interpretá-

DRUHÁ 
Adventná nedeľa 

05/12/2021  

Pripravte cestu Pánovi, vy-
rovnajte mu chodníky! Kaž-
dá dolina nech sa vyplní a 
každý vrch a kopec zníži. Čo 
je krivé, bude priame, a čo je 
hrboľaté, bude cestou hlad-
kou. Lk 3,4-5 

Dvaja muži sedia pri jazierku 
s vodopádom. Hádajú sa, či je 
možné vyliezť po stene vodo-
pádu 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 cestu. 
Napriek tomu, že je vidieť, 
ako postupuje nahor, clona z 
vody zakrýva pohľad tak, že 
nie je vidieť, kam Majster kla-
die ruky a nohy, kým nevyle-
zie na vrchol. Žiak pozoruje. 
Rozhodne sa vykročiť za maj-
strom. Zastaví sa na ťažkom 
mieste. Chce pokračovať, ale 
nevie ako. Skúša. Majster sa 
z vrchu ozval so slovami: ne-
môžem 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. Kaž-

dý má svoju vlastnú cestu, 
musí nájsť svoj spôsob, ako 
sa dostať k Bohu, ako sa 
stať správnym 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 spôsob, ako sa 
dostať z jedného miesta na 
druhé. My máme pripraviť 
cestu Pánovi – sú to spôso-
by, akými sa môže dostať 
On k nám a my k nemu.   

My ale máme problém, 
naše cesty, náš vzťah 
k Bohu je akosi zamotaný. 
Nevidíme výsledky nášho 
duchovného života. Možno 
sa snažíme niekoho kopíro-
vať, možno sme znechutení 
námahou 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? Nepodlie-
ham melanchólii z toho, že 
druhým (neveriacim) sa darí 
viac ako nám veriacim? Ve-
rím tomu, že život s Bohom 
mi môže priniesť viac šťas-
tia? Čo preto robím ?  

 

PREDSAVZATIE NA DRUHÝ 
ADVENTNÝ TÝŽDEŇ:  

KAŽDÝ DEŇ SA POMODLÍM 
ZA NIEKOHO, KTO MI ROBÍ 
PROBLÉMY.  

Pondelok 
06/12/2021  

Keď videl ich vieru, pove-
dal: „Človeče, odpúšťajú sa 
ti hriechy.” Tu zákonníci a 
farizeji začali uvažovať: 
„Ktože je to, že sa takto rú-
ha?! Kto môže okrem Boha 
odpúšťať hriechy?” Keďže 
Ježiš poznal ich myšlienky, 
povedal im: „O čom to pre-
mýšľate vo svojich srdciach? 
Lk 5,20-22 

Raz majster povedal príbeh o 
drahocennej starožitnej ná-
dobe, ktorú na verejnej draž-
be predali za obrovskú sumu 
peňazí. Patrila tulákovi, ktorý 
dožil svoje dni v chudobe, 
netušiac, akú cenu má nádo-
ba, do ktorej si vyžobrával 
drobné. Žiak sa spýtal Maj-
stra, čo symbolizuje tá nádo-
ba. Majster povedal: “Teba!” 

sa to na zlo? Ublížime, preto-
že dobre nepoznáme situáciu, 
nepoznáme ľudí, ktorým po-
máhame. Trpieť 
 nepochopenej lásky, to je 
jedna z najťažších bolestí člo-
veka. Jedna bájka hovorí 
o priateľstve medzi psom  
a somárom. Pes chcel urobiť  
dobre somárovi a dal mu naj-
lepšiu kosť, ktorú mal. Somár 
zas dobrým skutkom chcel 
potešiť psa a dal mu najlepšie 
seno. Máme svoju predstavu 
o živote, o Bohu. o živote, 
o Bohu. Nie sme nadšenými 
kresťanmi. Ubližujeme. A aj 
od nás trpí Syn človeka. Po-
známe Ježiša takého aký je, 
nie takého akého nám pred-
stavujú? Budujme s Ním intím-
ny vzťah. Veď on už prišiel, je 
tu. Človek niekedy hľadá to, 
čo už dávno má a nehľadá to, 
o čo by sa mal zaujímať.  

Viem robiť dobré veci správ-
nym spôsobom? Neubližujem 
niekomu svojím dobrom? Som 
otvorený pre hlbšie pochope-
nie predstavy o Bohu? Nechá-
vam sa Ním prekvapiť?  
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Keď ho žiak požiadal o vy-
svetlenie, riekol: “Všetku 
pozornosť sústreďuješ na 
zbieranie drobných vedomos-
tí z kníh a od učiteľov. Lepšie 
by si urobil, keby si viac po-
zornosti venoval nádobe, do 
ktorej ich ukladáš.” 

Mať záujem o svoje srdce je 
spôsob ako ho milovať. Je tu 
človek, ktorý má choré srd-
ce. Je tu Ježiš, ktorý prichá-
dza, pozná naše najvnútor-
nejšie  zmýšľanie. My môže-
me ujsť pred svojím srdcom, 
môžeme ho ignorovať, mô-
žeme ho naformátovať pod-
ľa myslenia dnešnej doby. 
Nemôžeme ale zabrániť to-
mu, aby nás Ježiš poznal. 
Bojíme sa stretnúť sa ním, 
pretože on odhaľuje stav 
nášho srdca. Ježiš ale neos-
táva, len pri poznaní, nechce 
nás usvedčiť, ponížiť, on nás 
chce uzdraviť, chce dať do 
poriadku to, čo sa v nás po-
kazilo. „Človeče, odpúšťajú  
sa ti hriechy.“- aké sú to 
vzácne a potrebné slová pre 
náš život. Ako ich veľmi po-
trebujeme. Je tu niekto, kto 
nám ich ponúka. Nie ako 
frázu, nie aby lichotil, ale aby 
pomohol žiť preto, prečo 
sme stvorení, prečo bolo 
stvorené naše srdce... Pre 
lásku.  

Čo asi vidí Ježiš, keď sa teraz 
pozerá na tvoje srdce? Čo si 
s tým ochotný urobiť?  

 Utorok 
07/12/2021  

Potešujte, potešujte môj 
ľud, – vraví váš Boh. Hovor-
te k srdcu Jeruzalema 
a volajte k nemu, že sa 
skončilo jeho otroctvo a je 
odčinená jeho vina, že do-
stal z ruky Pánovej dvojná-
sobok za každý svoj hriech.  
Iz 40,1-2 

Smutné dievča po rozchode 
s chlapcom prišla k majstrovi 
hľadať útechu. Majster trpez-
livo počúval, kým si vylievala 
svoj žiaľ. 

Potom láskavo povedal: 
„Tvoje slzy osušiť nemôžem, 
moja drahá. Môžem ťa len 
naučiť, ako ich premeniť na 
sväté.“ 

Raz prišiel za mnou jeden 
mladý človek. Mal veľké 
trápenia. „Daj to Bohu, po-
vedal som.“ Pýtal sa ma: 
„Ako sa to robí, ja to ne-
viem.“ Dať veci Bohu, môže 
znamenať naučiť sa k nim 
pristupovať jeho pohľadom. 
V židovstve bol obraz jarma 
spájaný s múdrosťou, so 
zákonom. Týmto obrazom 
chcel Ježiš povedať: 
„Vezmite na seba moju 
múdrosť života, moje posto-
je. Váš život bude ľahší.“ 
Ježiš nemôže zobrať naše 
postoje, on nemôže konať 
nerozumne. Šiel by proti 
sebe. Nezbaví nás sĺz trápe-
nia, ale môže nám pomôcť 
ich premeniť na niečo, čo 
nás posväcuje.  

Ktorá črta Ježišovej osob-
nosti sa mi páči?  Koho mô-
žem dnes potešiť? Kto to 
potrebuje?  

 Nepoškvrnené 
počatie Panny 

Márie 
08/12/2021  

Boh poslal anjela Gabriela 
do galilejského mesta, ktoré 
sa volá Nazaret, k panne 
zasnúbenej mužovi z rodu 
Dávidovho, menom Jozefo-
vi. A meno panny bolo Má-
ria. 
Anjel prišiel k nej a povedal: 
„Zdravas‘, milosti plná, Pán 
s tebou.“ Ona sa nad jeho 
slovami zarazila a rozmýšľa-
la, čo znamená takýto po-
zdrav. 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 maj-
strovou zvláštnou otázkou. A 

zrazu pochopila, aká je odpo-
veď, a našla radosť. 

Som jedinečná hviezda stvo-
rená preto, aby vyžarovala 
dobrotu a lásku alebo pada-
júci list, s ktorým si život robí 
čo chce? Boh je Bohom šan-
cí, najkrajšie prejavy Ducha 
Svätého sú dobré nápady. 
Dnes môžeme obdivovať 
jeden z jeho najkrajších ná-
padov. Na dnešnom evanje-
liu sa mi páči Božia konkrét-
nosť. Boh sa neprejavuje 
v abstraktnom všeobecne. 
On prichádza do konkrétnej 
doby, ku konkrét-
nym osobám, na určité mies-
to, s jasnou pravdou o nás. 
Mária predstavuje to čisté 
v ľudskom pokolení. Boh 
oslovuje to čisté, to dobré 
v nás. Toho sa dotýka. 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 znamenia, cez ktoré 
v nás chce vzkriesiť vieru 
v čistotu srdca.  

Vieme sa v živote zastaviť, 
rozmýšľať nad tým, koho 
nám Boh posiela? Rozmýšľať 
nad pozdravmi, ktoré nám 
posiela Boh?  

Štvrtok 
09/12/2021  

„Kto má uši, nech počúva!” 

 Mt 11,15 

Skôr než sa návštevník odvá-
žil nastúpiť do učenia, chcel 
od majstra určité záruky. 
“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 opovrhnutím 
pobral preč. Žiaci sa vyľakali, 
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 
stane sa neschopným milo-
vať. Boží život treba okúsiť, 

 

nie len o ňom rozprávať, 
veriť v neho. Nepoznáme, 
aké je to žiť v Božom kráľov-
stve. My radšej žijeme 
v kráľovstve tohto sveta 
intríg a zla. Tam sa cítime 
viac doma. Pred niekoľkými 
rokmi, som mal  dolámanú 
ruku. Po dvoch mesiacoch 
mi dali dole sadru. Tešil som 
sa. Na moje prekvapenie 
som mal ruku síce oslobode-
nú, ale nemotornú. Dlho mi 
trvalo, kým som ju rozhýbal. 
Také niečo sa stane, ak nám 
niečo zväzuje srdce. Nám sa 
ho podarí oslobodiť, ale je 
nemotorné, neschopné milo-
vať. Neschopné počuť, vi-
dieť, cítiť, prežívať lásku.  

Dokážem dnes vidieť, počuť 
cítiť to pekné okolo mňa? 
Viem správne rozhýbať svoje 
srdce?  

Piatok 
10/12/2021  

Prišiel Ján, nejedol a nepil, a 
hovoria: ‚Je posadnutý zlým 
duchom.’ Prišiel Syn člove-
ka, je a pije, a hovoria: ‚Hľa, 
pažravec a pijan, priateľ 
mýtnikov a hriešnikov!’ 

No múdrosť ospravedlňujú 
jej skutky.”  Mt 11, 18-19 

„V čom spočíva múdrosť, 
dokonalosť?“ 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 
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