
Advent 21
 s farnosťou Povýšenia 

sv. Kríža Smižany

Ľud žil v očakávaní a všetci si o Jánovi v
duchu mysleli, že azda on je Mesiáš. Ale Ján
dal odpoveď všetkým: „Ja vás krstím vodou.
No prichádza mocnejší, ako som ja. Ja nie

som hoden rozviazať mu remienok na obuvi.
On vás bude krstiť Duchom Svätým a ohňom.
V ruke má vejačku, aby si vyčistil humno a
pšenicu zhromaždil do svojej sýpky, ale plevy

spáli v neuhasiteľnom ohni.“ (Lk 3, 15-18)
Ružová farba liturgického oblečenia nás v túto

nedeľu vyzýva k radosti. Nie len preto, že
začíname už druhú polovicu Adventu a
Vianoce sú čoraz bližšie – tešíme sa na

stromček, výzdobu, pečenie koláčov, darčeky a
pod. Naša radosť v tomto čase by mala byť

omnoho hlbšia – radosť z blížiacej sa slávnosti
narodenia Krista, ktorou si pripomíname jeho
prvý príchod na zem, ale rovnako aj radosť z

očakávania druhého Kristovho príchodu a
zároveň aj radosť z jeho neustálej prítomnosti.

Ježiš povedal veľkňazom a starším ľudu: 
„Čo poviete na toto? Istý človek mal dvoch
synov. Prišiel k prvému a povedal mu: ‚Syn
môj, choď dnes pracovať do vinice!‘ Ale on
odpovedal: ‚Nechce sa mi.‘ No potom to

oľutoval a šiel. Išiel k druhému a povedal
mu to isté. Ten odpovedal: ‚Idem, pane!‘ Ale

nešiel. Kto z týchto dvoch splnil otcovu
vôľu?“ Odpovedali: „Ten prvý.“ (Mt 21, 28-31)

S ktorým zo synov by sme mohli porovnať
svoju vieru a konanie? Nestaviame svoju

nábožnosť a vieru iba na slovách, bez
vykonania akéhokoľvek činu? Dať svoje áno

Bohu v slove aj v činoch je mu milšie, než
prinášať obety a či slová, z ktorých nevyniká

žiadna premena života. 
 

ZA LEKTOROV 
A KOSTOLNÍKOV

Ježiš im povedal: „Aj ja sa vás na niečo
spýtam. Ak mi odpoviete, i ja vám poviem,
akou mocou toto robím. Odkiaľ bol Jánov
krst? Z neba, či od ľudí?“ Oni rozmýšľali a
hovorili si: „Ak povieme: ‚Z neba,‘ povie nám:

‚Prečo ste mu teda neuverili?‘ Ale ak
povieme: ‚Od ľudí,‘ máme sa čo obávať
zástupu, lebo Jána pokladajú všetci za

proroka.“ Odpovedali teda Ježišovi:
„Nevieme.“ (Mt 21, 24-27)

Tieto Ježišove slová nás dnes vyzývajú
zamyslieť sa, aký je náš postoj k pravde.

Veľmi často popierame existenciu pravdy, nie
len keď klameme, ale rovnako ako starší a

farizeji – popierame ju v mlčaní alebo
ignorovaní. Nestačí poznať pravdu, je

potrebné ju aj realizovať a riadiť podľa nej
svoj život. Nech je Ježiš Kristus skutočnou

Pravdou pre každého z nás, Pravdou, ktorá
vedie celý náš život.

Pondelok 13.12.

3. Adventná nedeľa

Utorok 14.12.

čítaj uvažuj

pomodli sa na daný úmysel

spomienka sv. Lucie

spomienka sv. Jána od Kríža

ZA ZDRAVOTNÍKOV

ZA BIRMOVANCOV



Hovorím vám: Medzi tými, čo sa narodili zo
ženy, nie je nik väčší ako Ján. Ale ten, kto
je v Božom kráľovstve menší, je väčší ako

on.“ A všetok ľud, čo ho počúval, ba aj
mýtnici uznali Božiu spravodlivosť, keď sa
dali pokrstiť Jánovým krstom. Ale farizeji
a zákonníci zmarili v sebe Boží úmysel, lebo

sa mu nedali pokrstiť. (Lk 7, 28-30)

Rodokmeň Ježiša Krista, syna Dávidovho,
syna Abrahámovho. Abrahám mal syna

Izáka, Izák Jakuba, Jakub Júdu a jeho
bratov, Júda Faresa a Záru z Tamary.
[...] Dávid mal syna Šalamúna z Uriášovej

ženy. [...] Jakub mal syna Jozefa, manžela
Márie, z ktorej sa narodil Ježiš, nazývaný

Kristus. (Mt 1, 1.2.6.16)

 Ale skôr, ako by boli začali spolu bývať,
ukázalo sa, že počala z Ducha Svätého.

Jozef, jej manžel, bol človek spravodlivý a
nechcel ju vystaviť potupe, preto ju zamýšľal
potajomky prepustiť. Ako o tom uvažoval,
zjavil sa mu vo sne Pánov anjel a povedal:
„Jozef, syn Dávidov, neboj sa prijať Máriu,
svoju manželku, lebo to, čo sa v nej počalo,
je z Ducha Svätého. Keď sa Jozef prebudil,
urobil, ako mu prikázal Pánov anjel, a prijal

svoju manželku. (Mt 1, 18-20. 24) 
 

Ján si zavolal dvoch zo svojich učeníkov a
poslal ich k Pánovi s otázkou: „Ty si ten,

ktorý má prísť, alebo máme čakať iného?“
[...] Ježiš im odpovedal: „Choďte a oznámte

Jánovi, čo ste videli a počuli: Slepí vidia,
chromí chodia, malomocní sú čistí, hluchí
počujú, mŕtvi vstávajú a chudobným sa

hlása evanjelium. (Lk 7, 19, 22)
Ján Krstiteľ celý svoj život oddal hlásaniu

pravdy o prichádzajúcom Mesiášovi a teraz,
keď skutočne prichádza, prežíva skúšku či

krízu viery? Ježiš chápe Jánove otázky,
rovnako chápe aj naše pochybnosti a

odpovedá nám podobne: Pozrite, koľko
zázrakov robím pred vašimi očami... 

Všímame si spasiteľské pôsobenie Ježiša v
každodennom živote? Oddávajme Ježišovi
svoje otázky, pochybnosti a obavy, ktoré

máme vo viere.

Streda 15.12.

Ježiš vydáva svedectvo o Jánovi Krstiteľovi.
Čo by povedal, ak by mal povedať svedectvo
o každom z nás? Zamyslime sa dnes na tým,
čo v našich život prináša Ježišovi radosť, čo
ho zarmucuje, aká je naša viera, aké je naše
zaangažovanie do služby a pomoci, aké je

naše ohlasovanie Evanjelia?

Štvrtok 16.12.

Advent 21
 

Evanjelista Matúš nám rodokmeňom Ježiša
pripomína, že Ježiš je skutočným človekom,

ktorý sa ako každý človek rodí do istého
času, histórie a rodiny. Boh realizuje svoj plán
spásy cez ľudí svätých ako Mária, ale svoju
úlohu majú aj osoby, ktoré sú hriešne a vo
svojom živote urobili niekoľko chýb (napr.
kráľ Dávid). Kristus túži prísť k ľuďom cez

každého z nás. Pozvime ho do svojich životov,
každodennosti a vzťahov. Nech sa každý z

nás stane Ježišovým Betlehemom. 

Piatok 17.12.

Svätý Jozef musel prežívať vnútorný boj a
trápenie po tom, čo zistil, že jeho snúbenica je v

požehnanom stave a nepoznal tajomstvo jej
počatia. Avšak v tom ťažkom momente sa
stavia voči Márii spravodlivo a milosrdne.

Pripomeňme si situácie, v ktorých sme podobne
vnútorne trpeli. Ako sme sa zachovali? Čo

vyhráva v našich srdciach: ticho alebo agresia,
milosrdenstvo alebo odplata? Jozef prijíma

Božie plány, dôveruje Bohu aj Márii. Buďme aj
my, podobne ako sv. Jozef, milosrdnými voči

druhým a úplne dôverujúcimi Bohu. 

Sobota 18.12.

ZA SNÚBENCOV

ZA PRACUJÚCICH

ZA RODINY

ZA REHOĽNÉ SESTRY


