
  

 

 

svetlo, nemôžu to urobi ; sú 
otrokmi temnôt.  

Toto je Ježišov boj, nepretrži-
tý: osvecova , prináša  svet-
lo, ktoré dáva vidie  veci tak, 
ako sa majú, aké sú; dáva vi-
die  slobodu, dáva vidie  
pravdu, ukazuje cestu, ktorou 
sa vybra , s Ježišovým svet-
lom. Ježiš prináša svetlo.  

Ktoré sú to tie veci, o robia 
o i viery chorými? Neresti, 
nadradenos , duch svetskosti 
– tie vedú k spol ovaniu sa s 
druhými s cie om zosta  bez-
pe ní vo tmách. Je to ma a, 
ktorá h adá niekoho alšieho, 
aby sa zakryla a zostala vo 
tmách. 

Nie je ahké ži  vo svetle. 
Svetlo nám dáva vidie  mno-
ho nepekných vecí v našom 
vnútri, ktoré nechceme vi-
die . No Pán nás zachra uje. 
Najprv nás však žiada pozrie  
sa na ne; aby sme mali odva-
hu vidie  naše temnoty, aby 
tak Pánovo svetlo vstúpilo 
dnu a zachránilo nás. 

Nebojme sa Ježišovho svetla. 
Ve  preto prichádza 
v podobe malého die a a, 
ktoré túži by  prijaté. 

Svätý tefan  
26/12/2020 

Vidím otvorené nebo a Syna 
loveka stá  po pravici Boha. 

Mt 10, 17-22 

V jednom kostole sa pýta chla-
pec svojej starkej: „Starká, 

Zrazu ho napadlo: „Keby som 
sa aspo  na chví u stal snežnou 
husou a mohol s nimi hovori  
ich re ou, potom by ma pocho-
pili.“ Náhle si spomenul na 
Štedrý ve er a usmial sa. Via-
no ný príbeh sa mu už nezdal 
nezmyselný. V duchu si pred-
stavil die a ležiace v jasliach v 
Betleheme. Už rozumel viano -
nej záhade: „Boh sa stal jed-
ným z nás, aby nám našou re-

ou mohol poveda , že nás 
miluje, že nás miluje práve te-
raz a že mu ide o naše dobro. 
Verím tomu?  Akým dobrom 
ma chce obdarova  Boh po as 
týchto dní? 

Narodenie Pána 

25/12/2020 

H a, Pán ohlasuje až po kon-
iny zeme: „Povedzte dcére 

Siona: H a, prichádza tvoj 
spasite . Iz 62, 11-12 

Ja som prišiel na svet ako 
svetlo, aby nik, kto verí vo 
m a, neostal vo tmách. Ak 
niekto po úva moje slová a 
nezachováva ich, ja ho nesú-
dim, lebo som neprišiel svet 
súdi , ale svet spasi . 
Jn(12,44-50) 

Pomôžem si dnes slovami 
Svätého otca pápeža Františ-
ka: „Drámou Ježišovho svetla 
bolo, že bolo odmietnuté. Na 
za iatku Evanjelia to Ján jasne 
hovorí: „Prišiel k svojim a 
vlastní ho neprijali. Milovali 
viac temnotu než svetlo“ . 
Zvykli si na temnotu, zvykli si 
ži  vo tmách: nevedia prija  

4.Adventná nede a 
20/12/2020 

Bratia, tomu, ktorý má moc 
utvrdi  vás pod a môjho 
evanjelia a hlásania Ježiša 
Krista na základe zjavenia 
tajomstva, ktoré bolo od 
ve nosti skryté, ale teraz 
bolo zjavené... Rim 16, 25 

Jeden bohatý otec a jeho syn 
mali spolo nú zá ubu v umení. 
V zbierke mali všetky druhy 
diel - od Picassa po Rafaela. 

asto ved a seba sedávali a 
obdivovali ve ké umelecké 
diela. Syn však musel naruko-
va  na vojny. Bojoval stato -
ne. V jednej bitke zachránil 
život spolubojovníkovi, ale 
potom ho zastihla smr . Ke  
otec dostal správu o smrti 
svojho jediného syna, hlboko 
ho to ranilo. O mesiac neskôr, 
ke  zostával už len jeden me-
siac do Vianoc, niekto zaklo-
pal na dvere. Stál v nich mladý 
muž a v rukách držal balík. 
Povedal otcovi: „Pane, vy ma 
nepoznáte, ale ja som ten 
vojak, ktorému váš syn za-
chránil život. Toho d a za-
chránil mnoho životov. asto 

  hovoril o vás a o vašej láske k 
umeniu.“ Chlapec roztvoril 
ruky a odovzdal mužovi ba-
lík:  „Viem, že to nie je ve a. 
Nie som ve ký umelec, ale 
myslím, že váš syn by bol 
rád, keby ste môj dar prijal.“ 
Otec balík otvoril. Bol v om 
synov portrét nama ovaný 
mladým vojakom. S hlbokým 
obdivom pozoroval, ako vo-
jak zachytil osobnos  jeho 
syna. Otca dojal výraz syno-
vých o i. Po akoval vojakovi 
za jeho prácu a ponúkol mu 
peniaze. „Ale nie, pane! Je to 
dar ek.“ Otec zavesil portrét 
nad kozub. Zakaždým, ke  
prišla návšteva, ukázal hos-

om najprv synov portrét 
a až potom svoju známu 
zbierku. O nieko ko mesia-
cov neskôr otec zomrel. 
Všetky jeho diela išli do 
dražby. Dostavilo sa ve a 
dôležitých  a známych udí, 
každý dúfal, že si odnesie 
slávny obraz. Nad pódiom 
visel portrét syna. Dražite  
otvoril dražbu. „Za neme 
portrétom syna. Ko ko za  
kto ponúkne?“ Nastalo hlbo-
ké ticho. Vtom niekto zakri-

al: „Chceme vidie  známe 

ma by! Tento obraz nás neza-
ujíma!“ Dražite  sa však ne-
prestal pýta : „Kto dá ko ko 
za túto ma bu? Sto dolárov? 
Dvesto dolárov?“  Ozval sa 

alší nahnevaný hlas: 
„Neprišli sme sem kvôli tomu-
to obrazu!  Chceme poriadnu 
ponuku!“ Dražite  znovu opa-
koval otázku: „Syna! Syna! 
Kto si odnesie Syna?“ Nako-
niec sa úplne vzadu v miest-
nosti ozval jeden hlas: „Dám 
za tú ma bu desa  dolárov.“ 
Bol to starý záhradník, ktorý 
slúžil otcovi. Ke že bol ve mi 
chudobný, ponúkol všetko o 
mal.  „Desa  dolárov! Kto dá 
dvadsa ?“ kri al dražite . 
Publikum sa rozhnevalo. Ne-
chceli tento obraz. Chceli tie 
vzácne. Na záver dražite  
ukon il dražbu: „Jeden, dva – 
predané za desa  dolárov!“ 
„A teraz kone ne za nime so 
zbierkou!“ kri ali. Dražite  
povedal: „Dámy a páni, ve mi 
utujem, ale dražba sa skon i-

la.“ „Ale o bude s ma ba-
mi?“ pýtali sa ú astníci 
dražby. „ utujem,“ odpove-
dal dražite . „Ke  ma oslovili, 
aby som dražbu riadil, ozná-
mili mi tajomstvo obsiahnuté 

ke  sa to ervené svetielko 
tam vpredu zmení na zelené, 
budeme môc  ís  domov?“ 

Eucharistia ja tak zvláštna. 
V nej vidíme i nevidíme Božie-
ho Syna. O ami tela vnímame 
chlieb – hostiu, a o ami ducha 
môžeme vníma  Spasite a. 
Záleží to len od nášho vz ahu 
s Ním. Eucharistia sa stáva 
protiliekom na ahostajnos , 
hovorí pápež František. Zapo-

úvajme sa: 

„Božia všemohúcnos  je po-
korná, tvorená isto láskou. A 
láska koná ve ké veci pomo-
cou malých vecí. Eucharistia 
nás to u í: tam je Boh obsiah-
nutý v kúsku chleba. Jedno-
duchý, nenahradite ný, 
Chlieb, ktorý sa láme 
a rozdáva. Eucharistia, ktorú 
prijímame, na nás prenáša 
mentalitu Boha. A vedie nás k 
tomu, aby sme my sami dávali 
druhým, je protiliekom na 
postoj ahostajnosti „je mi to 
úto, ale m a do toho ni “, na 

postoj „nemám as, nemô-
žem, nie je to moja vec“. Proti 
odvracaniu poh adu na druhú 
stranu.“ 

Nesmieme zabudnú , že slá-
vime Eucharistiu, aby sme sa 
nau ili stáva  sa eucharistický-
mi mužmi a ženami. o to 
znamená? Znamená to necha  
Krista, aby konal v našom ko-
naní – aby jeho myšlienky boli 
našimi myšlienkami, jeho poci-
ty tými našimi, jeho rozhodnu-
tia našimi rozhodnutiami.  

pápež František 
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  v závete majite a. Do dražby 
išiel iba portrét syna. Kto si 
ho kúpi, dostane všetko, celý 
majetok zosnulého, vrátane 
slávnych obrazov.“   

Anjel jej povedal: „Neboj 
sa, Mária, našla si milos  
u Boha. Po neš a porodíš 
syna a dáš mu meno Ježiš. 
Lk 1,30 

Ko ko mali kostí stretáme 
na ceste životom. Malé, ne-
nápadné veci, stretnutia, 
ktoré nám môžu otvori  ces-
tu k bohatstvu života. Ježiš 
k nám prichádza v tichu 
a nenápadnosti. Narodil sa 
v maštali. V zabudnutom 
meste ku. Mimo palácov 
a ve komiest. Kto sa pri Sy-
novi zastaví, môže objavi   
bohatstvo Otca. A my sa 
bojíme, strach nám otrávil 
dušu. Bojíme sa Božích vecí. 
Mária prekonala tento 
strach, objavila skuto nú 
hodnotu. Dokážeme objavi  
poklad v jednoduchých skú-
senostiach  života? Neskrýva 
sa v nás strach z Boha? Doká-
žem si nájs  as na stíšenie 
a v modlitbe rozoznáva  
Božie znamenia?     

Pondelok 
21/12/2020 

A blahoslavená je tá, ktorá 
uverila, že sa splní, o jej 
povedal Pán. Lk 1,45 

Známy huslista Fritz Kreisler 
raz po vydarenom koncerte 
odchádzal z divadla v Dubline 

do tmavej zimnej noci. Ke  
sadal do auta, za ul hru na 
husliach. Niekto hral ve mi 
pekne na husliach pred di-
vadlom, kde on pred chví ou 
skon il vydarený koncert. 
Oslovený hlasom pekných a 

istých huslí, Kreisler chcel 
uvidie  toho, kto tak pekne 
hrá. Ke  prišiel k bo ným 
dverám divadla, uvidel mladú 
Írku. V puzdre od huslí mala 
nieko ko drobných mincí. 
Ke  dohrala, spýtal sa na jej 
meno. Bola to Lillian Mack, 
ktorá si hrou na husle zarába-
la. Tí, o odchádzali z divadla, 
plní krásnych dojmov, jej hru 
ocenili pár mincami. Kreisler 
za nieko ko minút si uvedo-
mil ove a viac. On bol predsa 
hus ový virtuóz. Pozval ju do 
hotela, kde býval a prosil ju, 
aby hrala len pre neho. Bol 
tak nadšený talentom diev a-

a, že jej hra ho chytala za 
srdce. Poprosil ju, aby s ním 
hrala na koncerte v Krá ov-
skom divadle.    

Tajomstvo vtelenia je vpá-
dom Boha dovnútra jedné-
ho príbehu lásky. Len milujú-
ce srdce je schopné prija  
Boha. ("hra “ pre neho) 
Boh posiela anjela, svojho 
posla, jednej neoby ajnej 
diev ine, neoby ajnej preto, 
lebo je normálna...! Diev a 
ako mnohé iné, ale pozorné 
na slová svojho Boha! Láska 
k našim drahým, láska, ktorá 
sa v nás narodí, je Božím 
darom. V našom živote ne-
možno nájs  kút, v ktorom 
by sa Boh nemohol narodi . 

Potrebuje k tomu našu 
schopnos  uveri .  

Utorok 
22/12/2020 

Mária hovorila: „Velebí 
moja duša Pána a môj duch 
jasá v Bohu, mojom Spasite-
ovi, lebo zhliadol na poníže-

nos  svojej služobnice.  
Lk 1,46  

Všetci hovoria, že máme by  
š astní, lebo toto obdobie je 
obdobím š astia. Alebo si 
š astný alebo nie. Alebo si 
bezstarostný alebo nie. Ko -
ko prianí k narodeninám, 
zásnubám...: prajem Ti, aby 
si bol š astný, raduj sa! Je to 
krásne a pravdivé, ale existu-
je jedno ale: všetci nám ho-
voria, aby sme boli š astní 
a radovali sa len vtedy, ke  
sa darí! Máme sa radova , aj 
ke  naša š astná hviezda 
práve nesvieti, aj ke  sa nám 
naše sny nedarí plni , aj ke  
nevieme, o robi  v živote. 
Áno, máme by  š astní vždy, 
nie preto, že máme pekný 
úsmev, ale preto, že Pán je 
s nami! Mária prežíva 
š astie, v momente ke  ne-
rozumie, je odovzdaná. Má-
ria spoznáva, že Boh je skve-
lý, je Bohom, ktorý robí ve -
ké a výnimo né veci, ktoré 
nap ajú život! A môj život? 
Ur ite je plný úžasných, krás-
nych darov, ale... dokážem 
ich vidie ? Som schopný roz-
pozna  v sebe krásu Božieho 
stvorenia? Celé stvorenie je 
Božia krása, ktorá sa stala 

 

ešte viac okúz ujúcou odke-
dy sa svet stal miestom, kto-
ré On vybral pre narodenie 
svojho Syna... Daruj mi, Pa-
ne, poh ad schopný úžasu, 
srdce plné údivu a dušu, kto-
rá sa neunaví, ke  sa teší! 

Streda 
23/12/2020 

Dali znak otcovi, ako ho 
chce nazva  on. Vypýtal si 
tabu ku a napísal: „Ján sa 
bude vola .“ A všetci sa divi-
li. Vtom sa mu rozviazali 
ústa a jazyk i prehovoril 
a velebil Boha. Lk 1,62 

Raz v jednom navštevova-
nom lese vypukol požiar. u-
dia sa v panickom strachu 
rozutekali. Ostal tam len je-
den slepec a jeden chromý. 
Slepec, zachvátený strachom, 
sa rozbehol priamo do oh a.  
„Nie tam!“ zvolal chromý. 
„Bežíš do oh a.“  „Kam mám 
teda uteka ?“ pýtal sa slepec.  
„Ukážem ti cestu“, povedal 
chromý, „ale ja nemôžem 
beža . Ak ma vezmeš na chr-
bát, obidvaja unikneme po-
žiaru a dostaneme sa do bez-
pe ia.“  Slepec si dal poveda  
a obaja sa zachránili.  Keby 
sme vedeli da  dokopy naše 
skúsenosti, naše nádeje a 
naše sklamania, mohli by sme 
sa omnoho ahšie zachráni  
všetci. 

Rozmýš ali ako sa bude vo-
la  novonarodený chlapec. 
Dali hlavy dokopy. Svoje skú-
senosti. Zachariáš zažil nie o 

 

silné s Bohom. Vedel správ-
ne použi  svoju skúsenos , 
pri pomenovaní jeho syna. 
Tak ako pri stvorená sveta, 

lovek dával mená, pretože 
mal istí pohla . My sa sna-
žíme zo zložitých situácii 
dosta  sami. Pomenova  si 
ich. Na o by sme niekoho 
otravovali. Situácie, problé-
my sú stále ažie a spa ujú 
nás. Ježišova najkrajšia túž-
ba bola „aby jedno boli“. 
Aby neboli na život sami. 

udia, ktorí majú hlbokú 
skúsenos  s Bohom, sú o a-
mi, ktoré vidia cestu 
z horiacich situácií života. 
Poznám niekoho, kto mi 
pomáha zorientova  sa 
v ažkých situáciách? Dnes 
sa za ho pomodlím.  

tvrtok 
24/12/2020 

Tak nás Vychádzajúci 
z výsosti navštívi a zažiari 
tým, o sedia vo tme 
a v tôni smrti, a naše kroky 

 upriami na cestu pokoja.“ 
Lk1,79  

Jedného mrazivého štedrého 
ve era sedel zamyslene muž 
pri kozube a premýš al o vý-
zname Vianoc. „Pre Boha 
nemá cenu, aby sa stal love-
kom,“ uvažoval. „Pre o by 
všemohúci Boh mal trávi  
svoj drahocenný as s niekým 
ako sme my? A keby aj, pre o 
by sa chcel narodi  práve v 
chudobnej maštali? Keby Boh 
chcel naozaj zostúpi  na zem, 
ur ite by si našiel iný spô-
sob.“ Náhle muža vyrušil div-
ný zvuk prichádzajúci z von-
ku. Prisko il k oknu a oprel sa 
o rám. Vonku uvidel húf snež-
ných husí, ktoré divoko máva-
li krídlami a zúfalo sa snažili 
dosta  z hlbokého snehu. 
Mužovi ich bolo úto, a tak sa 
obliekol a vyšiel von. Pokúsil 
sa zahna  husi, ale ím viac sa 
snažil, tým viac sa bránili. 
„Keby tak vedeli, že ich 
chcem zachráni ,“ pomyslel 
si. „Ako ich mám presved i , 
že to robím pre ich dobro?“ 


