
Advent 21
 s farnosťou Povýšenia 

sv. Kríža Smižany

Ježiš povedal svojim učeníkom: „Budú
znamenia na slnku a mesiaci i na hviezdach

a na zemi budú národy plné úzkosti a
zmätku z hukotu mora a vlnobitia. Ľudia

budú zmierať od strachu a očakávania toho,
čo príde na svet, lebo nebeské mocnosti sa

budú chvieť. Vtedy uvidia Syna človeka
prichádzať v oblaku s mocou a veľkou slávou.
[...] Preto bdejte celý čas a modlite sa, aby
ste mohli uniknúť všetkému tomu, čo má
prísť, a postaviť sa pred Syna človeka.“ 

(Lk 21, 25-27, 36)
Sledujúc dianie vo svete a vo svojom okolí si

môžeme povedať: Práve toto sa deje v
dnešných časoch! Tieto Ježišove slová by nás

mohli strhnúť ku smútku, obavám, strachu.
Avšak nedajme šancu Zlému a snažme sa, aby
nás neodradili od našej snahy nasmerovať svoj
život k Bohu. Pravá bdelosť je mať v srdci Božiu

milosť v ktoromkoľvek okamihu života a byť
vždy nasmerovaný na Boha. Byť pripravený

neznamená byť hneď dokonalý. Ide o
otváranie nášho srdca pre Ježiša a plnenie

jeho vôle v každodennom živote. 

ZA ZOSNULÝCH Z NAŠÍCH RODÍN

Keď Ježiš vošiel do Kafarnauma,
pristúpil k nemu stotník s prosbou:
„Pane, sluha mi leží doma ochrnutý a

hrozne trpí.“ On mu povedal: „Prídem a
uzdravím ho.“ (Mt 8, 5-7)

Premýšľajme v tichu svojho srdca –
zaujímajú nás problémy, choroby,

utrpenie, životné pády našich blízkych,
priateľov, spolužiakov, kolegov? Snažíme

sa im pomôcť a odovzdávane ich v
modlitbe do Ježišových rúk?  Stotník z

Kafarnauma nezabúda na svojho sluhu,
ktorý potrebuje pomoc. 

Z lásky k nemu prichádza k Ježišovi a vo
viere, nádeji a s pokorou mu predkladá
svoju prosbu. Nezabúdajme na ľudí v
našom okolí, prinášajme ich, podobne

ako stotník, k Ježišovi Kristovi, ktorý ich
môže uzdraviť.

ZA CHORÝCH A TRPIACICH 
Z NAŠEJ FARNOSTI 

Keď raz Ježiš kráčal popri Galilejskom
mori, videl dvoch bratov, Šimona, ktorý sa

volá Peter, a jeho brata Ondreja, ako
spúšťajú sieť do mora; boli totiž rybármi.
I povedal im: „Poďte za mnou a urobím z
vás rybárov ľudí.“ Oni hneď zanechali siete

a išli za ním. (Mt 4, 18-20)
Podobne ako sv. Ondreja, tak aj každého

kresťana Ježiš povoláva z tomu, aby sa stal
„rybárom ľudí“ Čo to ale v praxi znamená?
„Loviť ľudí“ je úloha pre každého z nás. Nie
je to násilné presviedčanie a ťahanie ľudí k
viere. Loviť znamená zvestovať Evanjelium,

vydávať svedectvo kresťanskej viery, a
týmto svedectvom priťahovať všetkých

bližšie ku Kristovi, ktorý je jediným svetlom
na ceste nášho života.

Utorok 30.11.

ZA BOHOSLOVCOV 
Z NAŠEJ FARNOSTI

1.Adventná nedeľa

Pondelok 29.11.

čítaj uvažuj

pomodli sa na daný úmysel

sviatok sv. Ondreja



Ježiš povedal svojim učeníkom: „Nie každý,
kto mi hovorí: ‚Pane, Pane,‘ vojde do

nebeského kráľovstva, ale iba ten, kto plní
vôľu môjho Otca, ktorý je na nebesiach. A
tak každý, kto počúva tieto moje slová a
uskutočňuje ich, podobá sa múdremu mužovi,
ktorý si postavil dom na skale. Spustil sa
dážď, privalili sa vody, strhla sa víchrica a
oborili sa na ten dom, ale dom sa nezrútil,
lebo mal základy na skale. (Mt 7, 21-25)

 

Keď Ježiš odchádzal, išli za ním dvaja slepci
a kričali: „Syn Dávidov, zmiluj sa nad nami!“
Keď potom vošiel do domu, slepci prišli k
nemu. Ježiš sa ich opýtal: „Veríte, že to
môžem urobiť?“ Oni mu odpovedali: „Áno,

Pane.“ Tu sa dotkol ich očí a povedal: „Nech
sa vám stane, ako ste uverili.“ A oči sa im

otvorili. (Mt 9, 27-30)
 

Ježiš prišiel ku Galilejskému moru, vystúpil
na vrch a tam si sadol. Prichádzali k nemu
celé zástupy, ktoré mali so sebou chromých,
slepých, mrzákov, nemých a mnohých iných.
Kládli mu ich k nohám a on ich uzdravoval.
[...] Ježiš zvolal svojich učeníkov a povedal:

„Ľúto mi je zástupu, lebo už tri dni sa
zdržiavajú pri mne a nemajú čo jesť. A

nechcem ich prepustiť hladných, aby
nepoomdlievali na ceste.“ [...]

Tu rozkázal zástupu, aby si posadal na
zem. Vzal sedem chlebov a ryby, vzdával
vďaky, lámal a dával učeníkom a učeníci

zástupom. (Mt 15, 29-37)
Zástupy ľudí prichádzali za Ježišom – všetci 
tí, ktorí ho potrebovali. Aj dnes potrebujeme

Ježiša rovnako – jeho prítomnosť, odpustenie,
svetlo, milosrdenstvo a lásku. Ježiš poukazuje

na svoje srdce: „Ľúto mi je zástupu...“
Nenecháva človeka napospas situácii, v ktorej
sa ocitol. Aký dobrý je pre nás Pán! Ako veľmi
sme dôležití v jeho očiach! Uvedomme si ale,
že Ježiš nerobí zázrak rozmnoženia chlebov

sám. Potrebuje aj človeka, ktorý mu tieto
chleby prinesie. Kristus prichádza do života
každého z nás a premieňa ho až vtedy, keď

mu dovolíme pomôcť nám. 
 

Streda 1.12.

Medzi slovami počúvať a konať sa v živote
kresťanov veľmi často vytvára obrovská

priepasť. Veríme v Boha, chceme ho
nasledovať, napĺňať jeho vôľu, počúvame, čo

nám hovorí, ale nekonáme takmer nič. 
Som kresťan, ktorý koná Božiu vôľu? 

A vlastne, ako konať Božiu vôľu? Odpovedzme
si ďalšou otázkou – Som osoba, ktorá svojimi
činmi a ich účinkami stavia dom svojho života

na skale, ktorou je Ježiš Kristus? Skutočné
hľadanie a napĺňanie Božej vôli sa preukazuje

v konkrétnych životných postojoch a
zachovaniach, nie len v slovách a sľuboch. 

 

Štvrtok 2.12.

Advent 21
 

Dvaja slepci z evanjelia hľadajú Ježiša s
veľkou túžbou a odhodlaním, pretože veria,
že ich môže uzdraviť. Nie sú sami, vytvárajú
spoločenstvo, ktoré prichádza k Ježišovi a

prosí ho o pomoc. Advent je pre nás rovnako
časom hľadania a očakávania Ježiša vo

viere, v spoločenstve Cirkvi, ktorá vyznáva v
Duchu Svätom: „Príď, Pane Ježišu!“ Ježiš

prichádza so svojou mocou, ktorou otvára oči
nášho srdca a spôsobuje, že vidíme – veríme
a uzdravuje všetky naše choroby a trápenia.

Piatok 3.12.

spomienka sv. Františka Xaverského

ZA POCHYBUJÚCICH A
HĽADAJÚCICH VIERU ZA MLÁDEŽ NAŠEJ FARNOSTI

Zvolal svojich dvanástich učeníkov a dal im
moc nad nečistými duchmi, aby ich vyháňali

a uzdravovali každý neduh a každú
chorobu. Týchto dvanástich Ježiš vyslal a
prikázal im: „Choďte k ovciam strateným

z domu Izraela! Choďte a hlásajte:
‚Priblížilo sa nebeské kráľovstvo.“ 

(Mt 10, 1, 5-7)
 Ježiš sa týmito slovami neprihovára len

apoštolom a ich následníkom – dnešným
biskupom a kňazom. Pamätajme, že všetci

pokrstení majú misiu evanjelizácie a
svedectva. K dnešnému svetu je potrebné

hovoriť jazykom príkladu života a obety; byť
svedkom milosrdného a milujúceho Ježiša.

Sobota 4.12.

ZA KŇAZOV NAŠEJ FARNOSTI
ZA SPOLOČENSTVÁ 
V NAŠEJ FARNOSTI


