
SLOVO ADVENT pochádza z latin-
ského slova adventus, čo značí
príchod. Najprv označovalo prípravu

na príchod cisára, ktorý začínal vládnuť.

ADVENT
„PRÍDE KRISTUS, SPASITEĽ NÁŠ, CESTU MU PRIPRAVME!“

Kresťania týmto slovom nazvali čas prí-
pravy na liturgickú pamiatku narodenia
Pána Ježiša. Najstaršie správy o tom máme
zo 4. storočia. Spočiatku to bol čas radost-
ného očakávania príchodu Spasiteľa. Pove-
domie, že stretnutie s Kristom bude
spojené s hodnotením ľudského života, za-
príčinilo, aby tento čas začal nadobúdať
kajúcny charakter. Na kajúcne chápanie
adventu má veľký vplyv aj uvažovanie nad
textami Svätého písma, najmä nad proroct-
vami Izaiáša, ktorý ohlasoval príchod Me-
siáša a tiež nad evanjeliom, ktoré hovorí
o vystúpení Jána Krstiteľa, vyzývajúceho u-
rovnať cesty ľudského života.

Advent ako liturgické obdobie trvá pri-
bližne štyri týždne – štyri nedele pred Bo-
žím narodením. Prvou adventnou nedeľou
sa začína aj nový liturgický rok.

V katolíckych kostoloch sa v adventnom
čase konajú tzv. roráty – sväté omše ku cti
Panny Márie. Tento zvyk pochádza zo 17.
storočia, kedy sa začali sväté omše slúžiť
na úsvite.

Advent je obdobím pokánia, zamyslenia
sa nad sebou. Je čas akéhosi tichého

smútku, čo vyplýva z hrie-
šnosti človeka. Ale je to aj
radostné pokánie. Bolo
naplnené veľkými proroct-
vami a Božím prísľubom,
ktorý vyriekol starozá-

konný prorok Izaiáš: „Povedzte dcére
sionskej, hľa, tvoj Spasiteľ prichá-
dza! Boh sám príde a spasí vás…“

Obdobie adventu je úprimné očakávanie
príchodu Spasiteľa na svet, sprítomnenie
najväčšej udalosti v dejinách ľudstva. Je
očakávanie najväčšieho Božieho daru, Spa-
siteľa sveta, bez ktorého si život kresťana
ani nemožno predstaviť. Adventný čas je aj
obdobím, kedy možno čo najhlbšie prenik-
núť do ducha dní, v ktorých Jozef a Mária
prežívali očakávanie a príchod Syna, dní,
keď sa na neho tešili a keď ich srdcia ho-
reli túžbou po živote s ním na tejto zemi.

Máme možnosť pričiniť sa o to, aby sa
v advente rozhostila radosť z blížiacich sa
sviatkov, aby bolo medzi nami viac lásky,
otvorenosti, ohľaduplnosti a vzájomného
zblíženia.

Pripravme sa na Vianoce, nech ožije
náš kostol a v ňom spovednice, žime
spevmi a modlitbami, aby sa Pán Ježiš na
tohoročné Vianoce duchovne zrodil v ľuds-
kých srdciach, v našich rodinách, v celom
farskom spoločenstve.
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Farnosť Navštívenia bl. Panny Márie
Trebišov Občasník8
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Naša prosba
Prosíme ťa, Duchu Svätý, zošli na naše rodiny ducha múdrosti a sily,
aby sme odolávali pokušeniu a nástrahám konzumnej spoločnosti
zmaterializovaného sveta.



6. DECEMBER
SVÄTÝ MIKULÁŠ, BISKUP

SV. MIKULÁŠ MÝRSKY patrí k najpopu-
lárnejším svätým. Jeho úcta sa rozší-

rila v celej Cirkvi, ale zvlášť silná bola
a doteraz je na Východe, najmä v Rusku.
Tam má „svjatyj Nikolaj“ medzi svätými
osobitné miesto.

Narodil sa okolo roku 270 na južnom
pobreží Malej Ázie. Už v mladosti bol po-
vestný pre svoju dobročinnosť, ktorá ešte
vzrástla, keď sa stal biskupom v meste
Mýre (terajšia obec Dembre v južnom Tu-
recku). Z jeho života je známa epizóda, ako
dal nepozorovane v noci trom chudobným
dievčatám peniaze na veno, aby sa mohli
čestne vydať. Odtiaľ sa azda odvodzuje ľud-
ský zvyk, že v noci pred sviatkom sv. Mi-
kuláša sa dávajú deťom darčeky tak, aby
nezbadali, kto im ich dáva.

Sv. Mikuláš zomrel okolo roku 350.

7. DECEMBER
SVÄTÝ AMBRÓZ, BISKUP
A UČITEĽ CIRKVI

BOL SYNOM VYSOKÉHO cisárskeho
funkcionára v Trevíre, v terajšom ju-

hozápadnom Nemecku. Tam sa narodil
pravdepodobne roku 339. Otec zomrel, keď
bol Ambróz ešte chlapec. Matka s deťmi sa
presťahovala do Ríma. Pravdepodobne štu-
doval gramatiku a rétoriku.

Roku 374 ho cirkevné zhromaždenie
zvolilo za milánskeho biskupa. Hneď sa
dal do štúdia Svätého písma a gréckych
teológov, až sa z neho stal príkladný du-
chovný pastier, vysluhovateľ Božích tajom-
stiev a učiteľ. Celé svoje myslenie a cítenie
dal do služieb Cirkvi. Kým v boji proti sil-
ným odporcom bol pevný a tvrdý, voči sla-
bým bol jemnocitný, takže sa stal ochran-
com bezmocných a otcom sirôt. Založil
nové biskupstvá a jeho vplyv siahal ďaleko
za hranice milánskej cirkevnej provincie:
do Panónie, Dácie, Macedónie, ba i ďalej
na Východ. Písal vieroučné spisy, spisy
k Starému zákonu, komentár k Lukášovmu
evanjeliu. Písal aj o Panne Márii. Bol tiež
skladateľom – zakladateľom latinských li-
turgických hymnov. Zomrel roku 397.
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LITURGIA
3. DECEMBER
SVÄTÝ FRANTIŠEK XAVERSKÝ,
KŇAZ, REHOĽNÍK, MISIONÁR

PATRÍ K ZAKLADAJÚCIM členom je-
zuitskej rehole (spolu so sv. Ignácom

z Loyoly). Narodil sa roku 1506 na zámku
Javier v severnom Španielsku.

František mal živú, ohnivú povahu
a pritom nadpriemerné rozumové schop-
nosti. Na parížskej univerzite získal akade-
mický titul Magister artium, čo zodpovedá
približne terajšiemu doktorátu filozofie.
Pod Ignácovým vedením si František uro-
bil duchovné cvičenia, v ktorých defini-
tívne usmernil svoje záujmy a životnú
energiu na väčšiu Božiu slávu v službe
nesmrteľných duší. Venoval sa štúdiu
teológie a so svojimi spoločníkmi vydal sa
do Benátok, kde boli všetci vysvätení za
kňazov. V Ríme založili jezuitskú  rehoľu –
Spoločnosť Ježišovu, ktorú písomne schvá-
lil pápež Pavol III. roku 1540.

Sv. František navštevoval chudobných,
chorých, väzňov a usiloval sa im pomôcť.
Veľa času venoval vyučovaniu detí a dospe-
lých v kresťanskej viere. Pôsobil v Indii,
Malajsku, Japonsku a na Molukách. Pri-
pravoval sa aj na misie do Číny. Zomrel
roku 1552. Roku 1748 bol sv. František
Xaverský vyhlásený za patróna Ďalekého
východu a roku 1904 za nebeského och-
rancu Diela šírenia viery. Napokon roku
1927 ho pápež Pius XI. spolu so sv. Te-
réziou z Lisieux vyhlásil za patróna všet-
kých misií.



8. DECEMBER
NEPOŠKVRNENÉ POČATIE PANNY MÁRIE

ZASVÄTENIE SVETA
PANNE MÁRII

Z MÁRIINHO ŽIVOTA najviac nám pre-
zrádza Lukášovo evanjelium. V správe
o zvestovaní Kristovho narodenia

(Lk 1, 26n) hovorí, že Boží anjel bol poslaný
do galilejského Nazareta k panne, ktorá sa
volala Mária. Táto panna bola zasnúbená mužovi z Dávidovho
rodu, ktorý sa volal Jozef. Anjel sa jej prihovoril zvláštnym
pozdravom: „Buď pozdravená, milostiplná! Pán s tebou!“

1. „Pod tvoju ochranu sa utiekame, svätá
Božia Rodička: nepohŕdaj našimi prosbami
v našich potrebách.“ Vezmi do náručia lás-
kou Matky a Pánovej služobnice tento náš
ľudský svet, ktorý obetujeme a zasväcujeme
tebe, lebo sa obávame o pozemský a večný
osud jednotlivcov a národov.
2. Matka Cirkvi! Osvecuj Boží ľud na ces-
tách viery, nádeje a lásky. Pomáhaj nám
žiť v pravde Kristovho posväcovania celého
ľudského pokolenia moderného sveta.
3. Nepoškvrnené srdce! Pomáhaj nám zví-
ťaziť nad úkladmi zla, ktoré tak ľahko
zapúšťa korene v srdciach dnešných ľudí;
nespočítateľné účinky zla už tlačia náš
moderný svet, a to až tak, že zatarasujú
cesty do budúcnosti.

Od hladu a vojny, vysloboď nás, Pane.
Od atómovej vojny, sebazničenia a od

každej vojny, vysloboď nás, Pane.
Od hriechov proti ľudskému životu od

počatia, vysloboď nás, Pane.
Od nenávisti a znevažovania dôstojnosti

Božích dietok, vysloboď nás, Pane.

NA SLÁVNOSŤ Nepoškvrneného po-
čatia Panny Márie 8. decembra 1983

pápež Ján Pavol II. požiadal všetkých
biskupov Cirkvi, aby 25. marca 1984 spo-
lu s ním zasvätili celý svet Nepoškvrne-
nému Srdcu Panny Márie.

Od každej nespravodlivosti v ži-
vote národnej i medzinárodnej
spoločnosti, vysloboď nás, Pane.

Od ľahkovážnej pohotovosti
šliapať Božie prikázania, vysloboď
nás, Pane.

Od úsilia udúšať v ľudských
srdciach samotnú Božiu pravdu,

vysloboď nás, Pane.
Od straty vedomia dobra a zla, vysloboď

nás, Pane.
Od hriechov proti Duchu Svätému, vy-

sloboď nás, Pane.
Prijmi, Matka Kristova, toto volanie, ob-

ťažené utrpeniami všetkých jednotlivých
ľudských bytostí, obťažené utrpeniami ce-
lých spoločností.

Pomáhaj nám premáhať silou Ducha
Svätého každý hriech: jednotlivý hriech
i „hriech sveta“, hriech vo všetkých jeho
prejavoch.

Kiež by sa znova prejavila v dejinách
sveta nekonečná záchranná sila vykúpe-
nia: sila milosrdnej Lásky.

Kiež by zastavila zlo a pretvorila svedo-
mie ľudí.

Kiež by tvoje nepoškvrnené Srdce bolo
svetlom nádeje pre všetkých.

Dňa 8. decembra 1983
Ján Pavol II.



VIERA A NÁŠ ŽIVOT

RORATE

Dnešný človek chápe
advent veľmi povrchne,
ako by mal slúžiť len na
prezeranie výkladných

skríň preplnených
vianočným tovarom.

Advent by pre kresťana
mal znamenať

predovšetkým prípravu.

Rorate caeli désuper,
et nubes pluant justum;

aperiátur terra,
et gérminet Salvatórem.

Roste, nebesá, zhora,
z oblakov nech prší pravda.

Otvor sa zem, nech urodí sa spása
a spolu s ňou nech pučí

spravodlivosť.

Iz 45, 8

AK TOHOROČNÝ ADVENT nemá byť
pre nás prázdnym, ale skutočne du-

chovným adventom, je potrebné, aby sme
si odpustili dlhé vysedávanie pri televíz-
nych obrazovkách, v kine, či na zábavných
podujatiach a ráno zavčasu vyskočili z po-
stele na roráty.

ADVENTUS

ZNAMENÁ TOĽKO ako príchod. Príchod
Krista Mesiáša na svet. Žiadosť —

túžba — očakávanie. Ľudstvo, pohrúžené
do tmy hriechu, nevedelo si pomôcť.
Všetky pokusy dostať sa zo šikmej plochy
mravnej a fyzickej biedy, žalostne strosko-
tali. Ba tieto kŕče a zúfalé pokusy o ná-
pravu akoby boli ľudstvo prinavracali do
ešte väčšej biedy a utrpenia. Tu mohol po-
môcť iba nadprirodzený zásah Boží — vrátiť
ľudstvu to, čo si samo nemohlo dať — mi-
losť Božiu.

MESIÁŠSKA IDEA

PREČO POTREBUJE ľudstvo Vykupite-
ľa? Lebo dedičný hriech predstavuje

taký neblahý stav, že je pre človeka ne-
možné, aby sa z tohto stavu dostal len
svojimi vlastnými silami. Ako napísal
sv. Augustín: „Predať sa ľudia mohli, ale
vykúpiť sa nemohli.“ Ako vyplýva z koncilo-
vého dekrétu O misijnej činnosti Cirkvi,
Boh sa rozhodol sám zasiahnuť novým
a konečným spôsobom do ľudských dejín
tým, že poslal svojho Syna v tele podobnom
nášmu telu, aby nás skrze neho vytrhol
z moci temnôt a satana a pre jeho zásluhy
sa zmieril zo svetom. Toto svoje rozhodnu-
tie Boh urobil vlastne hneď po prvom hrie-
chu prvých ľudí a je obsiahnuté v knihe
Genezis (Gn 3, 14-15). Bol to sv. Irenej,
ktorý asi ako prvý v kresťanskom prostredí
upozornil na to, že vo vete Boha k diablovi
(v protoevanjeliu) je ľuďom darované zasľú-
benie Vykupiteľa. A nie je to len názor
kresťanských mysliteľov. Boh sľubuje Vy-
kupiteľa ľuďom, ale tento sľub je obsiah-
nutý v reči k diablovi — pokušiteľovi, zá-
vistlivcovi a luhárovi.



menu dom a ja upevním trón jeho krá-
ľovstva naveky“ (2 Sam 7, 11-13).

Prisľúbený „pomazaný“ potomok Dávidov
bude kráľom izraelského ľudu, ale tiež krá-
ľom novej zmluvy, ktorú založí a potvrdí,
bude kráľom naveky. Idea Mesiáša — Vy-
kupiteľa v prostredí starozákonného Bo-
žieho ľudu bola neustále živá a nikdy  sa
celkom nestratila z jeho povedomia a viery.

MESIÁŠSKE PROROCTVÁ

PRELOM V DEJINÁCH mesiášskych ideí
určuje literárno–náučná činnosť pro-

roka Izaiáša. Je potrebné zdôrazniť, že Iza-
iáš je najsilnejší a najhlbší prorok južného

kráľovstva, ktorý
zosilňuje starozákon-
nú predstavu Boha až
k takmer kozmickému
univerzalizmu. Pán
nie je len Bohom ot-
cov, ale „Svätý, svätý,
svätý je Pán zástupov,
celá zem je plná jeho
slávy“ (Iz 6, 3).

„Pán zástupov“ —
to je časté Izaiášovo

pomenovanie Pána. A tento Pán napĺňa
celú zem, jeho blízkosťou sa zem zachvieva,
Pánovou prítomnosťou je naplnený celý
vesmír. Táto univerzálna predstava o Bohu
vtláča svoju pečať i teológii dejín u Izaiáša.

Zásluhou prorokov sa prečisťuje obraz
svätého Boha. Pre neznalosť prorockých
kníh Starého zákona je často aj v povedomí
vzdelaných ľudí obraz starozákonného
Boha spájaný len s predstavou Boha roz-
hnevaného, či nazlosteného. Tak sa však
Boh v Starom zákone nepredstavil a je prí-
nosom prorokov, že znova a hlbšie zdô-
raznili, že Pán je spravodlivý a verný Boh
Zmluvy, ktorou sa dobrovoľne a láskavo
pripútava nielen k vyvolenému národu, ale
k celému ľudstvu. Proroci pomáhajú ucho-
vávať živé spomienky na Božiu dobrotu, na
jeho vyslobodzujúce činy, na jeho pomoc
a milosrdenstvo. Ukazujú, ako sa Boh za-
ujíma o všetkých ľudí a s láskou sa ujíma
všetkých národov. Pán nedopustí, aby bol
jeho ľud vyhubený. A tento ľud si bude ve-
domý mesiášskych zasľúbení.

Izaiáš predstavuje Mesiáša ako potomka
Dávidovej dynastie, ale zároveň zvýrazňuje

„USTANOVÍM PO TEBE TVOJHO

POTOMKA, KTORÝ BUDE POCHÁDZAŤ

Z TVOJICH ÚTROB, A UPEVNÍM JEHO

KRÁĽOVSTVO. ON POSTAVÍ MÔJMU

MENU DOM A JA UPEVNÍM TRÓN

JEHO KRÁĽOVSTVA NAVEKY.“
(2 SAM 7, 12-13)

PÔVOD SLOVA MESIÁŠ

SLOVO MESIÁŠ pochádza z hebrejského
slova maššiach (grécky Christos) „poma-

zaný“, alebo tiež vo významovom poňatí „vy-
volený“. Tento prívlastok bol pôvodne titul
označujúci izraelských kráľov, ale tiež kňa-
zov. Dokonca perzský pohanský kráľ Kýros
je nazvaný „pomazaným“ (Iz 45, 1). Tento
kráľ bol mužom Prozreteľnosti. Jeho vla-
dárske úspechy a štátnická rozvaha boli
však predovšetkým výsledkom Pánovej
moci a priazne. Pán kvôli Izraelu zasiahol
do jeho života význačným spôsobom a Ký-
ros akoby sa otváral Božej milosti. Kýros
bol veľmi tolerantný panovník, ktorý pod-
maneným kmeňom a ná-
rodom povolil ich nábo-
ženstvo a ich kultové
zvyky; judským babylon-
ským zajatcom povolil
návrat do zeme ich ot-
cov, takže zmena v živote
starozákonného Božieho
ľudu je spojená s Kýro-
vým rozhodnutím z roku
538 pred Kristom.

PRÍSĽUB VYKUPITEĽA

NA PRÍSĽUB Vykupiteľa Izrael nezabú-
dal, ale pojem budúceho Vykupiteľa

začal výrazne splývať s pojmom „Mesiáš“.
„Pomazaní“ králi väčšinou ľud Izraela skla-
mali pre svoje hriechy a nedokonalosti,
pre zanedbávanie povinnosti vo vláde a sp-
ráve, pre svoje do neba volajúce zvrátenos-
ti, ale aj pre svoju neveru a pohanskú
modloslužbu. Boli krutí, nespravodliví
a väčšinou neboli skutočnými pastiermi
svojho ľudu.

Preto sa prívlastok „pomazaný“ začal po-
stupne presúvať na budúceho, pravého,
spravodlivého a večného kráľa, ktorý bude
nielen vznešeným a zvrchovaným vladá-
rom, ale tiež svedomitým a obetavým pas-
tierom svojho ľudu.

Zásadný význam tu malo Pánovo slovo
sľubu dané kráľovi Dávidovi: „A Pán ti oz-
namuje, že Pán postaví dom tebe. Až sa
tvoje dni naplnia a uložíš sa k svojim ot-
com, ustanovím po tebe tvojho potomka,
ktorý bude pochádzať z tvojich útrob, a u-
pevním jeho kráľovstvo. On postaví môjmu



zvláštnosti a mimoriadnosti jeho narode-
nia. Mesiášovou matkou sa stane almah —
dievčina vo veku vhodnom na uzavretie
manželstva — panna, ktorá nebude vydatá.
Prekladatelia Septuaginty s citlivým po-
chopením preložili hebrejský výraz almah
gréckym slovom pre pannu — parthenos.
Používa ho i Matúšovo evanjelium
(Mt 1, 23). Izaiáš oznamuje znamenie:
„Preto vám sám Pán dá znamenie: Hľa
panna počne a porodí syna a dá mu meno
Emanuel!“ (Iz 7, 14).

Meno Emanuel (tiež Imanuel) je u Izaiáša
takmer definícia vystihujúca prirodzenosť
Mesiáša. V osobe Mesiáša je Boh s nami.
Mesiáš bude konať s božskou mocou, pre-
tože bude konať veci neobvyklé, náročné
a neslýchané. Izaiášov obraz Mesiáša
dopĺňa prorok Micheáš zvesťou o mieste
Mesiášovho narodenia: „A ty, Betlehem,
Efrata, primalý si medzi tisícami Júdu; z
teba mi vyjde ten, čo má vládnuť v Izraeli a
jeho pôvod je odpradávna, odo dní večnosti“
(Mich 5, 1).

Toto Izaiášovo slovo spolu s Micheášo-
vým predstavovalo kedysi významný me-
siášsky impulz. Mesiášske proroctvá sa
stali novou nádejou, ponukou k novému
hľadaniu Boha a k prežívaniu jeho blíz-
kosti.

Celý starý zákon by nemal príliš veľký
zmysel, keby po ňom nenastúpil Nový. Na-
plnil sa čas, aby sa uskutočnili a naplnili
slová prorokov Izaiáša a Micheáša. Napl-
ňovanie mesiášskych proroctiev začína
udalosťou zvestovania.

ADVENT NAŠICH PREDKOV

ŽIDOM, AKO NOSITEĽOM Božích pri-
sľúbení, sa neviedlo o nič lepšie ako

iným národom, no predsa len mali proro-
kov, ktorí ich udržiavali v nádeji.

Aj keď pohanské národy, teda aj naši
slovanskí predkovia, stratili jasný zmysel
pre nadprirodzený svet, predsa nestratili
akési pudové tušenie, že náprava môže
prísť iba zhora. Spoznali, že dokiaľ tu ne-
bude duchovná náplň, vnútorné rany budú
vždy krvácať. Táto vekmi zakalená túžba,
čo vyvierala z prapôvodnej tradície pri-
sľúbeného Mesiáša, je spoločná všetkým
národom, i našim predkom. Aj oni cítili, že
to nejde tak, ako by malo ísť, že po dobre

túžia a zlo páchajú — zlo, ktoré sa im
lepilo na dušu. Túžba zbaviť sa zla sa
odrážala do ich obradov a zvykov. Keď boli
noci v roku najdlhšie, starí Slovania verili,
že zlo, zlí duchovia (Čiernoboh), majú naj-
väčšiu moc. Preto na svojich ohniskách
pálili duby alebo smreky, aby svetlo od-
háňalo duchov temnoty. Dievčence odeté
v bielom prichádzali k ústrednému oh-
nisku s borovicovými trieskami, zapaľovali
ich a takto si odnášali oheň do svojich
kozubov. Či nie je to neuvedomelá túžba
našich predkov po Bohu dobra – svetla —
po Kristovi?

DNEŠNÝ ADVENT

MNOHÍ SI SPOMÍNAJÚ s teplom v sr-
dci na advent detských čias: na ro-

ráty, na milé zimné večery, keď v teplej
útulnej izbičke spievali s matkou adventné
pesničky, pri ktorých sa srdce rozširovalo
od túžby po Božom Dieťati, po Vianociach.

A terajší advent? U mnohých len spo-
mienka na detské časy a povzdych, že
z toho túžobného adventu detských rokov
človek vyrástol. Aký to omyl! Akoby prí-
prava a túžba po Kristovi bola len pre malé
deti. Takto sa odráža v dnešnom advente
určitá tragika. A táto tragika sa do istej
miery podobá na tragiku židovského ná-
roda, ktorý, kým neprišiel Kristus, túžil po
ňom a vystieral ruky k zatvoreným nebe-
siam. Keď však prišla zrelosť časov, nedbal
o Mesiáša, lebo si navykol na duchovnú
tmu, súc pohrúžený do hmotárskych záuj-
mov. Aj väčšina nášho národa (dospelá) za
detstva iste túžila za skutočne prežitým ad-
ventom. Keď však je tu plnosť a zrelosť
rokov a vyvrchoľuje tma vnútorných a von-
kajších, fyzických a mravných bojov, veľká
časť nášho národa stráca zmysel pre ad-
vent.

Tak ako u Židov, aj v našom slovens-
kom národe je koreňom toho všetkého
strata záujmu o duchovný svet, svoju dušu
a honba za hmotnými výhodami a pôžitka-
mi. Naše detstvo vedelo túžiť po Kristovi,
lebo sme mali čistú dušu. Dnes v dospe-
losti vanie z nášho adventu chlad. Spoho-
dlneli sme na duchovnej ceste a stávame
sa zo dňa na deň hriešnejšími bez toho,
aby sme sa očisťovali. Podobní sme nehyb-
nému vraku stroskotanej lode na morskom



VIERA ČLOVEKA v Boha sa
nedá odmerať, ani odvážiť,

možno ju vidieť v našich
skutkoch a činoch, vo vzťahu
k iným ľuďom, v práci, na kaž-
dom kroku. Koľko sme toho uro-
bili, odslúžili, posúdi iba sám
Pán Boh. Veriaci človek si svoje
dobré skutky nemôže nadrobiť ako nadčasy
v práci a potom si vybrať náhradné voľno,
na chvíľu prestať, zabudnúť na to, že je
kresťan a odbočiť. Veď v prvý piatok alebo
v nedeľu si to vynahradí. Pán Boh to musí
pochopiť, že aj on chce žiť aspoň tak, ako
jeho sused.

Nenachádza síce porozumenie u tých,
ktorých zamestnáva. Šomrú, že im za ich
prácu dáva nízku odmenu. Neodvážia sa to
povedať nahlas, lebo by ich to stálo miesto.

Nie je jediný, ktorý myslí iba na seba a
svoju rodinu. Ani jemu sa nepáči, že v ob-
chode zaplatil za tovar, ktorý bol už dávno
po záručnej lehote. Šikovne prelepený dá-
tum o spotrebe výrobku nie je nijakým ob-
chodným umením. Že to niekomu ublíži?

Musíme si na to zvyknúť ako na železnú
košeľu. A tá sa nosí veľmi ťažko. Oblie-
kame do nej už naše deti. Učíme ich kla-
mať, vrátiť každý buchnát, zobrať cudziu
vec, preľstiť slabšieho, nedať sa. Veď život
je ťažký a zložitý. Treba sa ním prebíjať
a niekedy je to na dlhé lakte.

Nebojíme sa zobrať úplatok za predpí-
saný liek, pobyt na nemocničnom lôžku
predĺžiť za všimné, dať prednostne lie-
čebný poukaz, tváriť sa, že sa nás nič
netýka. Je nám ľahostajné, že sme v škole
nedobrali učebnú látku, meškali na vy-
učovacie hodiny a robili rozdiely v hod-
notení žiakov. Rozčuľuje nás, keď opravár
nášho pokazeného televízora nedodrží
slovo a my si musíme svoju dovolenku
kvôli nemu predĺžiť ešte o jeden deň. Sme
nedôverčiví aj vtedy, keď nám sused pri-
nesie plný kôš naoberaných jabĺk z vlast-
nej úrody, lebo hneď za tým vidíme nejaký
úskok alebo falošný záujem o našu osobu.

A tak to ide dookola. Mesiac sa pomaly
končí a prichádza prvý piatok. V tento deň
by sme chceli, možno aj úprimne, odčiniť
to, čo sme vykonali z našej ľudskej slabos-
ti. Vo viere, že Pán je milostivý, prosíme
o odpustenie a vyliečenie sa z chýb, kto-
rým vedome aj nevedome podliehame na
svojej životnej púti.

- km -

dne, na ktorom každú chvíľu pribúda záťaž
— množstvo morských chalúh, mušlí, ba-
hna a piesku.

Svetlo Vianoc, ktoré napĺňa nádejou
a túžbou tmavý advent, nemôže preniknúť
do našej duše, ktorá ako stroskotaný vrak
sedí na dne našich hriechov, zavalená
neporiadkom lenivosti a zmyselnosti.

Pozbierajme sa a vykročme za nadpri-
rodzeným svetlom, za Kristom v dobrej
spovedi. Vtedy aj náš advent, tmavý a stu-
dený, zažiari svätou túžbou detských rokov.
Takto s väčšou radosťou a vernosťou bu-
deme kráčať v advente aj na krásne roráty.

Iba cez opravdivý a vrúcny advent sa
prichádza k radostným Vianociam.

- bl -

POSTOJE KATOLÍKA
„Bez viery je totiž nemožné páčiť sa Bohu. Lebo kto
prichádza k Bohu, musí veriť, že je a že odmieňa
tých, čo ho hľadajú.“ (Hebr 11, 6)
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SVIATOSŤ BIRMOVANIA. Čo tieto slová
znamenajú? Pre niekoho len samé

starosti a problémy, pre iného sviatok
kresťanskej dospelosti. Ono sa to povie –
kresťanská dospelosť, keď má človek sotva
štrnásť a ani nevie, ako to vlastne v tom
svete dospelých chodí. Aby sme kresťan-
sky dospeli a vedeli sa zorientovať v množ-
stve nových, pre nás dovtedy neznámych
či menej známych faktoch a poznatkoch,
stretávali sme sa skoro pravidelne sobo-
tami s našimi kňazmi. Učili sme sa žiť
vieru, milovať blížneho, poznávať naše ná-
boženstvo.

Prišli prázdniny, čas oddychu a zábav,
a pre nás, birmovancov, čas systematickej
prípravy a učenia sa katechizmu. Začala
som viac chápať svoju vieru a mala som
veľkú radosť. Starostlivo som si vybrala
svoje birmovné meno, meno svojej patrón-
ky. Obavy a strach zo skúšok som mala ako

AHOJ, chlapci a dievčatá!
Aj keď bol október zapršaný, pre mnohých bol nádherným
mesiacom. Veď denne sa mohli spojiť s našou Matkou
v modlitbe svätého ruženca. Pre 120 chlapcov a dievčat to
bol však aj mesiac očakávaní. Čakala ich sviatosť bir-
movania. Mnohí sa na ňu úprimne tešili a pripravovali,
o čom svedčí aj výpoveď Tiny. Podeľme sa s ňou o jej
radosť z nového poznania viery.

každý z nás,
ale aj som sa
na ne tešila.
Veď po skúš-

kach už len niekoľko dní čakania a bu-
deme mať slávnosť birmovania.

Konečne prišiel október. Začali sa pos-
ledné duchovné prípravy. Deväť dní pred
birmovkou sa konala novena k Duchu Svä-
tému. Tak ako Ježišovi učeníci s Pannou
Máriou sa deväť dní pred zoslaním Ducha
Svätého modlili, modlili sme sa aj my
spolu s našimi kňazmi a ostatnými veria-
cimi a vzývali Ducha Svätého. Vracala som
sa z kostola každý deň spokojnejšia a s po-
citom, ktorý sa nedá opísať. Tešila som sa
aj na sviatosť zmierenia, ktorú sme mali
všetci spoločne. Zo soboty na nedeľu som
nemohla spať a každú hodinu som sa bu-
dila.

Konečne svitlo ráno 11. októbra 1998.
Ešte aj počasie nám prialo. 120 birmovan-
cov sa dočkalo. Svätá omša bola nádherná!
Cítila som čosi úžasné v celkovej atmosfé-
re, ale hlavne v sebe.

Na to „čosi úžasné v sebe“ si spomínam aj ja a verím, že aj vy ostatní. Nech táto
milosť od nášho nebeského Otca pomáha všetkým birmovancom prelomiť ľahostaj-
nosť a strach z poznania pravdy, z poznania Boha.

Milí birmovanci, nech na vás Duch Svätý pôsobí aj naďalej a orientuje vás aj vo
vašom štúdiu, pri výbere povolania, pri postoji k životu. Nech je váš vnútorný svet
ducha zo dňa na deň bohatší a kvalitnejší.

V živote ešte neraz budete musieť zvádzať vnútorný boj v oblasti viery, prežívať
svoje krízy, hľadania. Aj keď sa dostanete do „hmly“, náš nebeský Otec vás vždy
privedie na správnu cestu. Pamätajte, že Jemu na vás vždy záleží, ba ešte viac ako
vám samým.

Všetko dobré vám v živote praje
vaša priateľka Vierka

MOJE OSOBNÉ TURÍCE


