
Advent 21
 s farnosťou Povýšenia 

sv. Kríža Smižany

...zaznel na púšti Boží hlas nad Jánom,
synom Zachariáša. Chodil po celom okolí

Jordána a hlásal krst pokánia na
odpustenie hriechov, ako je napísané v knihe
rečí proroka Izaiáša: „Hlas volajúceho na
púšti: ‚Pripravte cestu Pánovi, vyrovnajte

mu chodníky! Každá dolina sa vyplní a každý
vrch a kopec zníži. Čo je krivé, bude priame,
a čo je hrboľaté, bude cestou hladkou. A
každé telo uvidí Božiu spásu.‘“ (Lk, 3, 2-6)

 Advent, ktorého už druhú nedeľu prežívame,
má jeden hlavný cieľ – aby každý z nás stretol
Boha na ceste svojho života. Boh prichádza k
ľuďom, ale človek ho často nevie nájsť kvôli

krivým a zamotaným cestám po ktorých
kráča. K tomu vyzýva sv. Ján: Pripravte cestu

Pánovi! Volá nás, aby sme vyplnili doliny
nedôvery voči Božej Láske, znížili kopce pýchy,

ktorá zabraňuje vidieť Boha a prijať jeho
pomoc, vyrovnali krivé a hrboľaté cesty

vytvorené klamstvami, chybami a egoizmom.

Ježiš povedal svojim učeníkom: „Keby mal
niekto sto oviec a jedna z nich by zablúdila,
nenechá tých deväťdesiatdeväť na vrchoch
a nepôjde hľadať tú, čo zablúdila? A keď sa
mu ju podarí nájsť, veru, hovorím vám: Bude

mať z nej väčšiu radosť ako z tých
deväťdesiatich deviatich, čo nezablúdili. Tak
ani váš Otec, ktorý je na nebesiach, nechce,

aby zahynul čo len jediný z týchto
maličkých.“ (Mt 18, 12-14)

 Predstavme si každý osobne Krista, ktorý
hľadá práve mňa, svoju ovečku a keď ju nájde,

vezme ju do svojich rúk s radosťou. Cítim sa
každý deň ako takáto ovečka, ktorá je v
bezpečí u svojho Pastiera, alebo trpím z

dôvodu samoty a poblúdenia? Kristus čaká a
hľadá každého z nás, jeho túžba spasiť človeka

je tak silná, že prichádza na tento svet, aby
vydal svoj život za nás. Prichádzajme k nemu 

s dôverou a vďakou za tento dar. 

Tu muži priniesli na nosidlách človeka, ktorý
bol ochrnutý, a pokúšali sa dostať ho

dovnútra a položiť pred neho. Ale keď pre
zástup nenašli priechod, vyšli na strechu a
cez povalu ho na lôžku spustili priamo pred
Ježiša. Keď videl ich vieru, povedal: „Človeče,
odpúšťajú sa ti hriechy.“ [...] Ale aby ste
vedeli, že Syn človeka má na zemi moc
odpúšťať hriechy“ – povedal ochrnutému:
„Hovorím ti: Vstaň, vezmi si lôžko a choď

domov!“ (Lk, 5, 18-20, 24-25)
 Často sú naše prosby a modlitby k Bohu

smerované najmä na materiálne veci. Prosiť o
fyzické zdravie a zabezpečenie pre seba aj
druhých je dobré a potrebné, ale nemalo by
byť jedinou a poslednou prosbou. Kristus túži
po našom úplnom a celistvom uzdravení, čo
nám pripomína zvlášť dnes – najprv odpúšťa
hriechy, ktoré vytvárajú duchovnú chorobu a

tak najviac sťažujú náš život. 
Hľadajme Ježiša a prijmime od neho
odpustenie a uzdravenie duše aj tela. 

Pondelok 6.12.

2. Adventná nedeľa

Utorok 7.12.

čítaj uvažuj

pomodli sa na daný úmysel

spomienka sv. Mikuláša

spomienka sv. Ambróza

ZA VEDENIE NAŠEJ OBCE

ZA DETI

ZA TÝCH, KTORÍ 
STRATILI PRÁCU



Ježiš povedal zástupom: „Veru, hovorím
vám: Medzi tými, čo sa narodili zo ženy,
nepovstal nik väčší ako Ján Krstiteľ. 
Ale ten, kto je v nebeskom kráľovstve

menší, je väčší ako on.“ (Mt 11, 11)
 

Ježiš povedal zástupom: „Komuže prirovnám
toto pokolenie? Podobá sa deťom, čo
vysedávajú na námestí a pokrikujú na

svojich druhov: ‚Pískali sme vám, a
netancovali ste; nariekali sme, a neplakali
ste.‘ Prišiel Ján, nejedol a nepil, a hovoria:
‚Je posadnutý zlým duchom.‘ Prišiel Syn

človeka, je a pije, a hovoria: ‚Hľa, pažravec
a pijan, priateľ mýtnikov a hriešnikov!‘ No

múdrosť ospravedlňujú jej skutky.“ 
(Mt 11, 16-19)

Keď zostupovali z vrchu, učeníci sa pýtali
Ježiša: „Prečo zákonníci hovoria, že najprv
musí prísť Eliáš?“ On odpovedal: „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.“ Vtedy učeníci

pochopili, že im hovoril o Jánovi Krstiteľovi. 
(Mt 17, 10-13)

Anjel jej povedal: „Neboj sa, Mária, našla si
milosť u Boha. Počneš a porodíš syna a dáš

mu meno Ježiš.
Duch Svätý zostúpi na teba a moc

Najvyššieho ťa zatieni. 
Lebo Bohu nič nie je nemožné.“ 

Mária povedala: „Hľa, služobnica Pána, nech
sa mi stane podľa tvojho slova.“ 

(Lk 1, 30, 35, 37-38)
Povedať v živote Bohu svoje „áno“ nie je vždy

jednoduché. Plniť Božiu vôľu môže byť
náročné. Boh prichádza k Panne Márii, ktorá si

uvedomuje, že jeho vôľa je iná od toho, čo
plánovala. Avšak neodmieta slová Pána,

zamýšľa sa, pýta sa a s plnou dôverou mu
dáva svoje fiat, lebo Bohu nič nie je nemožné.
Nech je Panna Mária pre nás vzorom veľkej
viery, úplnej odovzdanosti a dôvery k Bohu,
najmä v udalostiach, ktoré sa zdajú byť pre

nás nemožné. 
 

Streda 8.12.

Vo všetkom, čo Ján robil a hovoril, bol
centrom Ježiš. Ukazuje na Ježiša, hovorí o
ňom, žije s ním a pre neho a pre neho aj

umiera. Kde v našich životoch má miesto Ježiš
Kristus? Nech je osoba Jána Krstiteľa pre nás
sprievodcom a vzorom nie len počas obdobia
Adventu, ale v každodennom prežívaní svojho

vzťahu s Kristom.

Štvrtok 9.12.

Advent 21
 

Ježiš nám dnes pripomína našu tendenciu
prikláňať sa skôr k výhovorkám a kritizovaniu

než prijať ohlasované Božie slovo a konať
Božiu vôľu. Kristus prichádza na tento svet v
zime, úplnej chudobe, ale neobviňuje nikoho,

nevyčíta, nekritizuje. Koná presný opak.
Prijíma vôľu Otca a berie na seba všetky naše

viny. Učme sa byť pokornými ako Ježiš. 
 

Piatok 10.12.

Ján Krstiteľ pripravoval cestu Mesiášovi,
ktorým je Ježiš Kristus. Avšak ľudia na zemi
nerozpoznali Božích prorokov ani božstvo

Krista. Ako ťažko je nám aj v dnešných
časoch počúvať a prijímať prorokov, ktorí

hlásajú Božiu pravdu, napomínajú, vyzývajú 
k obráteniu, ukazujú správnu cestu, ako ťažko

je počúvať slová Krista, ktorý je skutočnou
Pravdou. Prosme o správny pohľad a

otvorené srdcia, využime dobre obdobie
Adventu, aby sme na jeho konci v malom
Ježiškovi vedeli rozoznať a prijať Boha –

Pravdu a Spasiteľa, ktorý prichádza. 

Sobota 11.12.

ZA SLOBODNÝCH

SLÁVNOSŤ NEPOŠKVRNENÉHO
 POČATIA PANNY MÁRIE

ZA MATKY 
V POZEHNANOM STAVEˇ

ZA ŠTUDENTOV

ZA OSAMELÝCH


