
Sv. Štefan 
Nede a 
26/12/2021 

Ke  vás vydajú, nesta-rajte 
sa, ako a o budete hovori , 
lebo v tú hodinu vám bude 
dané, o máte poveda . Ve  
to už nie vy budete hovori , 
ale Duch vášho Otca bude 
hovori  vo vás. Mt 10,19-20  

Chlapec sa dnes s majstrom 
stretol posledný krát. Pustov-
ník po Vianociach odchádzal 
do alekého kláštora. Každý 
de  si našiel pre chlapca as. 
Ob úbil si ho. Rád sa s ním roz-
prával. Obdivoval jeho záujem 
dozvedie  sa viac 
o tajomstvách života. Chlap-
cov život sa zmenil. Smútok 
ustúpil, objavil rados , ktorú 
doteraz nepoznal. Rados  
z pochopenia múdrosti života. 
Dnes mu nedala pokoj ešte 
jedna otázka: „Pre o na druhý 
sviatok viano ný oslavujeme 
mu eníka sv. Štefana, nehodí 
sa to skôr na Ve kú noc?“ Maj-
ster sa na ho pozrel s láskou 
a pokojne povedal? „V era 
sme oslavovali ve kos  Boha, 
ktorý sa stal lovekom, dnes 
oslavujeme ve kos  loveka, 
ktorý sa priblížil k Bohu. Šte-
fan nás u í dôležité pravidlo 
duchovného života. Ke  a 
niekto uráža, môžeš sa du-
chom pozdvihnú  tak vysoko, 
že k tebe urážky nedosiahnu.“ 
Chlapec sa tváril nechápavo. 
Majster pokra oval: „Štefan sa 
stal ve kým a preto ho nemoh-
la urazi  zloba loveka. Máme 
strach, bojíme sa zla okolo nás. 
Lenže zlo je vo i láske bez-
mocné. Láska je vždy  o krok 
vpred. To poznal aj Herodes, 

vôle tela ani z vôle muža, ale 
z Boha. Jn1,11-13 

Majster si dal za cie  systema-
ticky podkopáva  každé u e-
nie, každú vieru, každý pojem 
božskosti, pretože tieto veci, 
pôvodne zamýš ané ako ukazo-
vatele, sa chápali ako doslovné 
popisy. Rád citoval východné 
porekadlo: 
„Ke  mudrc ukazuje na hviez-
dy, tupec vidí iba prst." 

Moje úbohé ja, nedokáže ís  
alej, nemá síl. Nedokáže vi-

die  hviezdy, je príliš zaujaté 
samo sebou. Božie požehna-
nie je stále prítomne, jeho 
dary sa ponúkajú, len my, na-
še ja, ktoré je mnohokrát 
zhnusené samé zo seba nie je 
schopné ich nájs , ich ži . Na-

o je nám najmodernejší po í-
ta , ke  ho nevieme využi . 
Kupoval som kameru. Pre-
sved il ma argument predava-

a o jej rôznych mimoriadnych 
možnostiach.  Kúpil som ju. Za 
dva roky používania som vyu-
žil len tie najzákladnejšie funk-
cie. Tak je to aj s naším živo-
tom kres ana. To ko vecí mô-
žeme robi , to ko funkcií 
k pestrosti života, a my využí-
vame len tie nevyhnutné. Ak 
dokážeme Ježiša prija , ná-
jdeme v om všetko, o nám 
je on schopný da . Predovšet-
kým nám dáva moc sta  sa 
schopnými ži  Jeho dary. Ná-
jdeme v om nový život. Ži  
naplno znamená využíva  
kres anské hodnoty v o naj-
vä šej miere.  

Viem vo Vianociach vidie  viac 
ako len parádu, sentiment, 
jedlo a ...? Som pripravený pri-
ja  od Boha moc sta  sa novým 

lovekom? 

ŠTVRTÁ 
Adventná nede a 

19/12/2021 

„Požehnaná si medzi žena-
mi a požehnaný je plod tvoj-
ho života. ím som si zaslúži-
la, že matka môjho Pána 
prichádza ku mne? ... A bla-
hoslavená je tá, ktorá uveri-
la, že sa splní, o jej povedal 
Pán.” Lk1,42-45 

Žiak zaspal a snívalo sa   mu, 
že sa dostal do raja. Prekvapi-
lo ho ke  tam uvidel svojho 
majstra a ostatných žiakov 
pohrúžených do meditácie. 
„Toto má by  raj?“ zvolal. 
„Ve  presne to isté sme robili 
na zemi!“ 
Majster mu povedal: „Hlupák! 
Myslíš, že tí, o meditujú, sú 
v raji? Práve naopak – raj je 
v tých, o meditujú.“ 

Raj je v každom, kto dokáže 
uveri  Bohu, uveri  v Jeho  
plán. Alžbeta bola naplnená 
rados ou z Máriinej návšte-
vy. Boh chcel, aby sa stretli. 
Dve ženy naplnené zázra -
nou udalos ou, obdarované. 
Rozumeli si, aj ke  udia ich 
nechápali.  Boli pripravené, 
odovzdané. Boh ich naplnil 
najvä ším darom, aký môže 
ženu stretnú  - materstvom. 
Nik neprežíva vä šiu rados , 

ako tieto dve ženy 
z dnešného príbehu.  Ich 
rados  bola ove a vä šia, 
ako strach a obavy. My 
podliehame pokušeniu, že 
Božie dary nám privolávajú 
problémy. Radšej chceme 
by  oby ajnými u mi, aj 
ke  menej obdarovanými. 
Problémy aj  tak prídu, len 
nám zas budú chýba  nepri-
jaté Božie dary. A s nimi aj 
rados  a sila, ktorú tieto 
dary so sebou prinášajú. 

Nebojím sa Božích darov? 
Neutekám, neskrývam sa 
pred Božím požehnaním, aby 
som sa vyhol problémom, 
ktoré prináša? Prežívam ra-
dos  z Boha? Ak nie, tak som 
ešte   neprijal všetky dary, 
ktoré má pre m a priprave-
né. 

PREDSAVZATIE NA ŠTVRTÝ 
ADVENTNÝ TÝŽDE :  

DÁM SI POZOR, ABY SOM 
SA NENECHAL NIE ÍM ZNE-

CHUTI .  

Pondelok 
20/12/2021 

Pán prehovoril k Achazovi: 
„Žiadaj znamenie od Pána, 
svojho Boha. Žiadaj ho, i v 
h bkach podsvetia, alebo 
hore na výsostiach.“ Achaz 

však povedal: „Nebudem 
žiada , nebudem pokúša  
Pána.“ 

Prišiel k majstrovi jeden muž 
a spýtal sa: „Majstre, o mám 
robi ? Mám dielni ku, horko-

ažko z nej uživím svoju rodi-
nu. A teraz oproti spustili 
továre  na podobné výrobky. 

oskoro ma zni ia.“ 
„Poradím ti. Každé ráno, ke  
otvoríš svoju diel u, vyjdi na 
ulicu, oto  sa k tej továrni a 
požehnaj jej, nech sa im darí.“ 
„Mám žehna  tým, ktorí ma 
idú zni i ?“ „Vieš, chlap e, v 
Stvorení panuje taký zákon: 
každý skutok, každá myšlien-
ka sa vráti k svojmu pôvodco-
vi,“ Po ase vraví majstrovi: 
„Tak, moja dielni ka už skra-
chovala.“ „A o teraz robíš 
ty?“ „Stal som sa vedúcim v 
tej továrni.“ 

Niekedy nás prenikne po-
chybnos . Stojí Boh o m a a 
má ma rád? Zaujíma sa o môj 
život a moje problémy? Toto 
všetko prežíval krá  Achaz. 
Do jeho strachu a obáv za-
znieva zvláštne Božie ponu-
ka: „Žiadaj si znamenie od 
svojho Boha.“ Prorok vo 
svojom proroctve hovorí, že 
Boh o nás vie, že sa zaujíma. 
Achazovi nehovorí: „Žiadaj si 
znamenie od Boha!“, ani 
nehovorí: „Žiadaj si zname-

ktorý chcel Ježiša zabi .“ 
„Budeš mi chýba ,“ povedal 
chlapec pustovníkovi. „Nie, 
povedal majster.  
Vždy ke  si otvoríš sv. Písmo 
budem s tebou. Cez tieto dni 
som a chcel nau i , ako sa dá 

íta  sv. Písmo. Chcel som ti 
ukáza , že tie Slová v om na-
písané môžu by  ve mi blízke 
nášmu životu. Potrebujeme si 
nájs  pre ne as.“ Chlapcovi sa 
chcelo ve a rozpráva , no cítil 
potrebu poveda  najmä jedno 
jediné slovo: „ akujem“. Po as 
týchto Vianoc dostal ve mi 
vzácny dar: knihu a schopnos  

íta  slová inšpirované  Bo-
hom.  

Bože, nau  nás milova  Tvoje 
Slovo, ktoré si nám daroval, 
nau  nás bra  vážne evanje-
lium života. Pritiahni nás záuj-
mom, obdaruj nás rados ou 
z naplnenia, pomôž nám chá-
pa  a odkrýva  múdros  živo-
ta, ktorá je ukrytá v Tvojom 
Slove. Amen. 
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nie od môjho Boha!“ ale: 
„Žiadaj si znamenie od svoj-
ho Boha!“ Chce tým nazna-
i , že tu nejde o boha, ktorý 

nemá žiadny osobný vz ah k 
loveku. Nedá sa tu dokonca 
aži  ani z prorokovho vz a-

hu k Bohu, ale Boh musí by  
mojím osobným Bohom. Ide 
o Boha, ktorý je Bohom môj-
ho života. Môžeme v živote 
nadáva , ale môžeme zvolá-
va  aj požehnanie. o zaseje-
me, to budeme ža .  

Zvoláva  požehnanie doká-
žem len ak mám úprimný 
vz ah s Bohom.  

Utorok 
21/12/2021 

V tých d och sa Mária vyda-
la na cestu a ponáh ala 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 pre o?!" 
„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 ces-
tu...“ Nepripomína vám to 
nie o?  Abrahám, po ve kej 
skúsenosti s Bohom, sa vy-
dal na cestu. Charakteristika 
ve kých biblických postáv je: 
po zážitku s Bohom sa vyda-
jú na cestu. Chcú nie o zme-

ni . Chcú zmeni  kvalitu 
svojho života. Aj života ako 
takého. Mária urobila po-
dobne, nebrala len chlieb 
zobrala aj krásu svojho daru 
a išla na cestu.  

A my? Neuspokojujeme sa 
len s „chlebom“, so životom, 
ktorý prináša každodennos ? 
Vieme sa necha  obdari  krá-
sou Božích tajomstiev, krá-
sou Božej prítomnosti, prí-
tomnosti jeho darov? Viem 
prežíva  nadšenie? Dokážem 
sa rozhodnú  a zrealizova  
zmenu vo svojom živote, 
alebo upadám stále do kaž-
dodennosti?   

Streda 
22/12/2021 

Ukázal silu svojho ramena, 
rozptýlil tých, o v srdci 
pyšne zmýš ajú. Mocnárov 
zosadil z trónov a povýšil 
ponížených. Lk1,51 

Jeden bystrý mládenec bol 
presved ený, že by mal vy-
skúša  drogy ako prostriedok 
k mysticizmu, a tvrdil, že sa 
to oplatí riskova , lebo lo-
vek sa u í len prostredníc-
tvom pokusov a omylov. 
To pohlo majstra k tomu, aby 
povedal staré podobenstvo o 
klinci a skrutke: 
„Existuje jeden spôsob, ako 
zisti , i potrebujete do dos-
ky klinec, alebo skrutku: 
Zatl te do nej klinec. Ak sa 
doska rozštiepi, budete ve-
die , že ste mali použi  skrut-
ku." 

„V srdci pyšne zmýš ajú...“ 
Toto zmýš anie sa prejavuje  
aj v tom, že lovek si je sám 
ur ovate om toho, o je 
pre  prospešné. Skúša. 
Chce získa  stratený raj. 

Niektoré veci  sa ale nedajú 
vráti  spä . Ak odtrhnem 
kvet, už mu nevrátim život. 
Ponížení sú naopak tí, ktorí 
dokážu spoji  svoje myšlien-
ky s myšlienkami Božieho 
srdca. Našou úlohou je u i  
sa myslie  tak ako myslí Je-
žiš. On sa ukazuje ako zá-
stanca ponížených, chudob-
ných, utlá aných 
a opovrhovaných. Jeho myš-
lienky sú nasmerované na 
dobro loveka. Ke  experi-
mentuje, tak  len v láske, v 
spôsoboch záchrany love-
ka. 

A ja? Nehazardujem so svo-
jím životom? Nie som v srdci 
pyšný? Viem pozna  Božie 
myšlienky? 

Štvrtok 
23/12/2021 

A všetci, o to po uli, všte-
pili si to do srdca a vraveli: 
„ ím len bude tento chla-
pec?” A vskutku Pánova 
ruka bola s ním. Lk1,66 

Ke  sa majstra pýtali, i ho 
netrápi, aké slabé výsledky 
prináša jeho úsilie, porozprá-

val príbeh o slimákovi, ktorý 
jedného chladného, veterné-
ho d a na sklonku jari za al 
liez  na ereš u. 

Vrabce na susednom strome 
sa na jeho ú et ve mi zabáva-
li. Jeden po chvíli slimákovi 
povedal: „Hej, hlupák, vari 
nevieš, že na tom strome 
žiadne erešne nie sú?" 

Malý slimák sa ani nezastavil 
a odpovedal: „Kým sa dosta-
nem hore, tak tam budú!" 

Boh dáva inak ako dáva 
svet. On chráni inak ako 
chráni svet. Myslí inak ako 
svet. Nám niektoré veci mô-
žu pripada  nemožné až 
smiešne. Bohu však nie. On 
chráni a dáva v sile svojej 
trpezlivej múdrosti. Vie vi-
die  dopredu. Choroba dneš-
ných mladých udí je v tom, 
že nedokážu dobre zvažova  
dôsledky svojho správania. 
Vidia iba tu a teraz. Áno, lo-
vek má predovšetkým preží-
va  svoju prítomnos . Hovo-
rí sa, že lovek pred svojou 

minulos ou nemôže utiec . 
Ale on nemôže utiec  ani 
pred svojou budúcnos ou. 
Budúcnos  tvoria následky 

našich rozhodnutí, nášho 
správania. A tu Boh prichá-
dza so svojím riešením lás-
ky. Vo i minulosti má dar 
odpustenia a vo i budúc-
nosti dar pris úbenia. Ak sa 
nenau íme tieto  dary po-
chopi  a ži , náš život bude 
ve mi smutný.  

Verím, že Boh má aj pre m a 
pripravené pris úbenia? Ne-
prenasleduje ma nie o 
z minulosti? 

Piatok 
24/12/2021 

Tak nás Vychádzajúci z vý-
sosti navštívi a zažiari tým, 

o 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 - majster. 
Jedného d a ho obyvatelia 
dediny videli, ako chodí po 
námestí a nie o h adá. Zak-
rátko bola pri om skoro celá 
dedina. Všetci mu chceli po-
môc  h ada . Jeden muž sa 
opýtal starca: " o si vlastne 
stratil?"  
"Môj najkrajší špendlík" od-
povedal starec. Všetci obyva-
telia pozorne h adali starcov 
špendlík. Po nejakom ase sa 
ho jeden z nich opýtal: 
"Môžeš nám poveda , kde 
presne si ten špendlík stra-
til?"  
"Ale áno, v mojej izbe." Ke  
po uli jeho odpove , všetci 
prestali h ada  a prekvapene 
sa pozreli na starca. Starec sa 
na nich tiež pozrel a pomaly, 
rozvážne povedal: "Chcel 
som vám len názorne ukáza , 

o robíte. H adáte vonku, to 
o ste stratili vnútri. Tam to 

nikdy nenájdete." 

Prežíval ve kú samotu, už 
dva dni sa nikto neukázal. Bol 
doma sám, chorý. Ale dnes 
niekto zazvonil. Ponáh al sa 
rýchlo, rýchlo otvori . Prišiel 
ho pozrie  jeho najlepší ka-
marát. Tešil sa, ve mi. Táto 
návšteva ho vytrhla z moci 
osamelosti nachví u zabudol 
na svoju chorobu. Bol predsa 
s priate om.     Aj nás navšte-
vuje Vychádzajúci z výsosti. 
Navštevuje nás stále, nepre-
stajne už od stvorenia love-
ka. A my? Sme ochotní sa mu 
otvori ? Cítime sa stratení, 
h adáme sa tam vonku 
v rozli nostiach tohto sveta. 
Myslíme si, že azda niekto 
alebo nie o nás poskladá, 
naplní, dá nás dohromady. 
Ale On nás aká vo vnútri, 
v nás. Kde sme ak nie sme 
prítomní sami  v sebe?  

Neunikáme pred sebou? Ak 
blúdime, treba da  do poriad-
ku mapu v nás. Ježiš nás chce 
upriami  na cesty pokoja. On 
ich dobre pozná. Komu otvo-
ríme dnes ve er dvere, ke  
zaklope?  

Narodenie Pána 
Sobota 
25/12/2021 

Prišiel do svojho vlastného, 
a vlastní ho neprijali. Ale 
tým, ktorí ho prijali, dal moc 
sta  sa Božími de mi: tým, 

o uverili v jeho meno, o sa 
nenarodili ani z krvi ani z 


