
nia? Dokážeme v ažkých situá-
ciách by  pokornými, nepodlie-
hame prílišnej nervozite alebo 
depresiám? Nako ko o sebe 
môžem poveda , že som love-
kom spravodlivým? 

 

 

 

 

 

 

Modlím sa za uzdravenie sla-
bostí svojej  rodiny? 

 

Sobota 
18/12/2021 

Jozef, jej manžel, bol lovek 
spravodlivý a nechcel ju vy-
stavi  potupe. Mt 1, 19 

Žiakovi, ktorý sa snažil ži  
múdro a spravodlivo Majster 
raz povedal: „Ak skuto ne h a-
dáš Pravdu, nesmie ti chýba  
najmä jedno. 
„Viem. Neprekonate ná túžba 
po pravde." 
„Nie. By  stále pripravený pri-
pusti , že sa môžeš mýli ." 

Ke  Jozef zistil, že Mária je 
tehotná, ocitol sa v ažkej 
situácii. Náro nos  zložitej 
situácie mu ponúkala dve rie-
šenia: bu  sa v tichosti s Mári-
ou rozvies , alebo ju necha  
ukame ova . Ale Boh mal pre 
neho ešte tretie riešenie — 
oženi  sa s ou Aj ke  vedel, 
že vzia  si teraz Máriu za man-
želku mohlo by  ponižujúce, 
rozhodol sa, že bude poslušný 
Božiemu príkazu. Tu vynikajú 
jeho vlastnosti, ako rozvaha, 
citlivos , vnímavos  na to, o 
je Božie a pokora. Aj my sa 
niekedy nachádzame 
v ažkých situáciách, chceme 
ich ma  ím skôr vyriešené, 
siahame po prvých riešeniach, 
ktoré zvy ajne nie sú príliš 
š astné. Boh má pre  nás ces-
tu ako sa dostaneme 
z ažkostí, len potrebuje našu 
otvorenos , pokoru, ochotu 
vzda  sa nie oho, v prospech 
ich vyriešenia. udia sa  ne-
chcú vzdáva , tu je problém.  

Vieme v zložitých situáciách 
h ada  s Bohom dobré rieše-

TRETIA 
Adventná nede a 

12/12/2021 

Zástupy sa pýtali Jána: „ o 
teda máme robi ?” On im 
odpovedal: „Kto má dvoje 
šiat, nech dá tomu, o nemá 
nijaké, a kto má jedlo, nech 
urobí podobne!” Lk 3,10 

Majster s potešením prijímal 
technický pokrok, ale aj preni-
kavo vnímal jeho nedostatky. 
Ke  sa ho jeden priemyselník 
spýtal, aké je jeho zamestna-
nie, odpovedal: „Pracujem v 
udskom priemysle." „ o to 

má by ?" udoval sa priemy-
selník. Majster povedal: 
„Pozrite sa na seba. Ovocím 
vášho úsilia sú lepšie veci, 
môjho lepší udia." Svojim 
žiakom neskôr povedal: 
„Cie om života je zdokona o-
vanie loveka. No v dnešnej 
dobe akoby sa udia zaoberali 
najmä zdokona ovaním vecí." 

Ján dáva odpove  tým, o 
chcú za a  nový život. V od-
povedi pre každý stav, i sú 
to mýtnici, vojaci alebo iní 
udia, je vidie  pravú lásku. 
lovek, ktorý sa chce zmeni , 

má pokušenie za ína  
v prvých nápadoch, ktoré sa 
mu ponúkajú. Tadia  nemusí 
vies  cesta. lovek nepotre-

buje robi  bombastické 
zmeny, veci výnimo né vy-
zerajúce, ale veci možno 
ve mi jednoduché, ale 
s výnimo ným dosahom. 
Slovenské príslovie hovorí: 
„Po akej ceste ideš, tam 
prídeš.“  Cesta nového živo-
ta vedie cez pravdivé 
a ú inné zásahy. Možno by 
nebolo zlé u i  sa krá a  po 
cestách, ktoré nám nepriná-
šajú investíciu do vecí, pro-
jektov, akcií, ale do udí. 
U i  sa krá a  cestou zme-
ny, na za iatku ktorej je po-
chopenie toho, o  nás opí-
ja, o nám otravuje život.  

o by ti dnes Ján asi pove-
dal, keby si mu položil  otáz-
ku: „ o teda mám robi ?“ 
Vieš robi  malé veci 
s výnimo ným dosahom? 

 

PREDSAVZATIE NA TRETÍ 
ADVENTNÝ TÝŽDE :  

ZISTI O A AKÉ ZLO A OPÍ-
JA. SKÚS S TÝM NIE O 

UROBI .  

Pondelok 
13/12/2021 

Ke  Ježiš prišiel do chrámu 
a u il, pristúpili k nemu ve -
k azi a starší udu a pýtali 
sa: „Akou mocou toto robíš? 
A kto ti dal túto moc?” Mt 
21,23 

Žiak prišiel k majstrovi a spý-
tal sa: 
„ o je na tom pravdy, že v 

loveku sú ukryté  dve moci.  
Moc pekla  a moc raja.?" 

„Kto si?" vyzvedal sa majster. 
„Som samuraj," odvetil žiak. 
„Ty, a samuraj?" vykríkol maj-
ster. „Aký vládca by a chcel 
za svoju stráž? Vyzeráš ako 
žobrák!" Žiaka to tak rozzúri-
lo, že za al vy ahova  me , 
no majster pokra oval: „Tak 
ty máš me ! Asi je príliš tupý 
a ažký ve  ho ani nezdvih-
neš." Ako mladý samuraj me  
vytiahol, majster pozname-
nal: „Tu sa odkrýva moc pek-
la!" Na tieto slová samuraj, 
postrehnúc majstrovo seba-
ovládanie, zasunul me  spä  
do pošvy a uklonil sa. „A tu sa 
otvára moc raja," povedal. 

Moc. Moc nad životom, nad 
peniazmi, moc nad love-
kom, na ktorom mi záleží, 
moc nad u mi, ktorí mi ro-
bia problémy, moc nad se-
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bou, 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 
objatí. Len tam sme 
v bezpe í. Môžeme sa brá-
ni , môžeme sa skrýva  za 
nie o iné, mocné, ale to nás 
neochráni. Ostaneme zlome-
ní. lovek zúfalo h adá, kde 
by sa mohol skry . Bojí sa 
ukry  v Ježišovej moci. Zbav-
me sa strachu z nej. Never-
me iným verziám ochrany, 
a najmä zlu, že sa o nás pos-
tará. Jeden ernošský chla-
pec sa stratil, našiel ho veli-
te  rebelov a zobral ho za 
ruku so slovami. „Ja sa 
o teba postarám“. Vychoval 
z neho vojaka závislého na 
drogách. Kto sa o nás stará? 
Komu dávame moc nad svo-
jím životom? Proti zlu je vždy 
nejaké riešenie, vo i skuto -
nej láske, sme ale bezmocní.  

Akou mocou robíme dobré  
veci vo svojom živote? Nie je 
to z vypo ítavosti, preto aby 
sme vynikli, aby sme z toho 
nie o mali? Nestávame sa 
hrdinami proti svojej vôli? 

Utorok 
14/12/2021 

Ježiš im povedal: „Veru, 
hovorím vám: Mýtnici a ne-
viestky vás predchádzajú do 
Božieho krá ovstva. Lebo k 
vám prišiel Ján cestou spra-
vodlivosti, a neuverili ste 

mu. Ale mýtnici a neviestky 
mu uverili. A vy, hoci ste to 
videli, ani potom ste sa ne-
kajali a neuverili ste mu.”  
Mt 21,31-32 

Jedno z najprekvapujúcejších 
- no potešujúcich majstro-
vých tvrdení bolo: „Boh je 
bližšie k hriešnikom než k 
svätým." 
Vysvet oval to takto: „Boh 
na nebi drží každého loveka 
na nitke. Ke  zhrešíš, nitku 
pretrhneš. No Boh ju opä  
zviaže, urobí uzlík, a tak a k 
sebe o kúsok pritiahne. Kaž-
dý alší hriech tú ni  pretrh-
ne - a každým alším uzlíkom 

a Boh pri ahuje bližšie a 
bližšie k sebe." 

Tváre, výrazy, postavy, u-
dia, ko ko ich poznáme 
a ako? Niektorí sú u nás ob-
úbení, iných odsudzujeme. 

Nezdajú sa nám. A predsa, 
práve títo udia sú Bohu 
ve mi blízki. Ukazujeme prs-
tom, ktorý patrí nám. To ko 
sa snažíme, poznáme to ko 
pekných príbehov, zažívame 
dobrá v ove a vä šej miere 
ako tí zanedbaní, zabudnutí. 
Náš rozum možno má zna-
losti, pozná odpovede, rie-
šenia, ale na o to všetko, ak 
naše najbližšie vz ahy sú 
stále rozhádané, ak nie sme 
pripravení zrealizova  naše 
predsavzatia  lásky. Božie 
krá ovstvo, je miesto, 
v ktoré musíme veri . 
V každom z nás sa skrýva 
mýtnik (slabos ), v ktorom 
si máme šancu uvedomi , 
že a Bože potrebujeme.  

o pre m a znamená Božie 
krá ovstvo? Je niekto s kým 
tam nechcem by ? Viem pre-
žíva  aj v slabosti, v zlyhaní  

blízkos  Boha? 

Streda 
15/12/2021 

Ján si zavolal dvoch zo svo-
jich u eníkov a poslal ich k 
Pánovi s otázkou: „Ty si ten, 
ktorý má prís , alebo máme 

aka  iného?” Lk7,19 

Nebojácnos . 
„ o je láska?“ 
„Absolútna neprítomnos  
strachu,“ povedal majster. 
„A oho sa vlastne bojíme?“ 
„Lásky,“ povedal majster. 

Ani nie tak Ján potreboval  
istotu, ako jeho u eníci. Aj 
my potrebujeme by  poslaní, 
aby sme sa uistili. Ko kokrát 
nás posiela naše srdce, aby 
sme zistili, kto je v našom 
živote ten naj... Potrebujeme 
sa uisti . Máme strach. Chce-
me milova , ma  nie o, nie-
koho, o môžeme budova , 

omu môžeme dáva  to naj-
lepšie z nás. Jednej animá-
torke sa rozpadol viacro ný 
vz ah. Prišla za mnou so 
slzami v o iach: „To ko som 
investovala do tohto vz ahu, 
je to pre . To ma mrzí.“ i 
chceme alebo nie, musíme si 
uvedomi  jednu pravdu. In-
vestícia do stvorených vecí 
prináša strach, strach, že 
o to prídeme. Jedine investí-
cia do vz ahu, do ve nosti 
môže by  bez strachu. Boha 
nám nemôže nik vzia . To 
neznamená, že nemáme do 
ni oho, alebo nikoho inves-

tova , o nie je Boh. To by 
bol obmyl. Ale všetky naše 
investície majú by  sprevá-
dzané predovšetkým investí-
ciou do vz ahu, ktorý je ve -
ný. Do vz ahu s Bohom. Je-
žiš drží všetky naše vz ahy 
pohromade. On nám ich po-
máha budova , pomáha pre-
konáva  a vyrovnáva  sa 
s ažkos ami, ktoré prináša-
jú. Ak nás nedrží ve ný vz ah 
s Bohom aká nás ažký ži-
vot plný strachu.  

Vieme dostato ne investo-
va  do vz ahu s Bohom? Vie-
me s Ním prekonáva  svoje 
prehry? oho sa najviac bojí-
me? Komu, alebo omu dáva-
me to najlepšie z nás? 

Štvrtok 
16/12/2021  

Ale anjel mu povedal: 
„Neboj sa, Zachariáš, lebo je 
vyslyšaná tvoja modlitba. 
Tvoja manželka Alžbeta ti 
porodí syna a dáš mu meno 
Ján. Budeš sa radova  a ple-
sa  a jeho narodenie poteší 
mnohých. Lebo on bude 
ve ký pred Pánom... Ale 
onemieš a nebudeš môc  
hovori  až do d a, ke  sa 
toto stane, lebo si neuveril 
mojim slovám, ktoré sa spl-
nia v svojom ase.  
Lk 1,13-15.20 

Žiaci boli zaujatí diskusiou o 
výroku: 
„Tí, o vedia, nehovoria, tí, o 

hovoria, nevedia." 
Ke  vošiel Majster, spýtali sa 
ho, o tie slová presne zna-
menajú. 
Majster povedal: „Kto z vás 
vie, ako vonia ruža?'' 
Všetci vedeli. 
Potom povedal: „Vyjadrite to 
slovami." 
Všetci ml ali. 

Zachariáš sa modlil, modlil 
sa za nie o v jeho o iach 
nemožné. Ke  sa mu to spl-
nilo, nechcel tomu uveri . 
Onemel. Nemohol rozprá-
va  aj preto, že o zážitku zo 
stretnutia sa s posvätnom sa 
nedá rozpráva . Vyjadri  to 
slovami je nemožné. Pri prá-
ci s mladými im asto želám 
takýto zážitok.  
Ma  mystický zážitok stret-
nutia sa s Bohom. Treba 
však preto nie o robi : uve-
ri  v silu modlitby, bojova  
za u, vytrvalo sa jej veno-
va . Boh sa lajdákom asi 

ažko ukáže.  

Ak chceme, aby naše mod-
litby boli vypo uté, musíme 
by  otvorení pre to, o Boh 
môže urobi  aj 
v  nemožných situáciách. 
A musíme aka  na Neho 
a na to, kedy a ako sa roz-
hodne pracova .  

Mal som už silný zážitok 
s Bohom? Som spokojný so 
svojou modlitbou? ím mô-
žem vylepši  svoju modlitbu? 

 

Piatok 
17/12/2021 

Rodokme  Ježiša Krista, 
syna Dávidovho, syna Abra-
hámovho... Všetkých poko-
lení od Abraháma po Dávida 
bolo štrnás , od Dávida po 
babylonské zajatie štrnás  a 
štrnás  od babylonského 
zajatia po Krista. Mt1,1.17 

Majster u il v podoben-
stvách a príbehoch, ktoré 
jeho žiaci radi po úvali, no 
niekedy sa cítili i sklamaní, 
lebo túžili po omsi hlbšom. 
Majster bol však neoblomný. 
Na všetky ich námietky odpo-
vedal: „Moji drahí, ešte stále 
nechápete, že najkratšia 
vzdialenos  medzi lovekom 
a Pravdou je príbeh." 
Inokedy zas povedal: 
„Nepoh dajte príbehmi. Stra-
tenú zlatú mincu nájdete aj s 
lacnou svie kou, najhlbšiu 
pravdu vám odhalí jedno-
duchý príbeh." 

Ježišov rodokme  je ve mi 
bohatý. Postavy, ktoré 
v sebe skrýva, zh ajú tie 
najlepšie príbehy dejín spá-
sy. Boli to postavy ve kej 
viery, ohromných inov, ale 
aj slabostí a zlyhaní. Ježiš 
tým neopovrhol. On nechce 
opovrhnú   ani našimi rodo-
kme mi. My sa  mnohokrát 
hanbíme za to nepekné, o 
prežívame vo svojich rodi-
nách. Ježiš to chce uzdravi  
dovo me mu to. Každá rodi-
na má svoje príbehy odvahy 
a slabostí.  

Neopovrhujme týmito príbe-
hmi. Vieme si ich prizna ? 
Keby si mal napísa  lánok 
o svojej rodine, aký by to bol 
príbeh, o om by si písal? 


