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Naša prosba
Pane Ježišu, daj, aby všetci ľudia dobrej vôle
odmietali politiku nenávisti, diskriminácie a neznášanlivosti.

VIANOCE SÚ SLÁVNOSŤOU čisto kres-
ťanskou. Začali sa sláviť na rozličných

miestach medzi rokmi 243 a 336.
Evanjelista Lukáš píše: „V tých dňoch

vyšiel rozkaz od cisára Augusta vykonať sú-
pis ľudu po celom svete. Tento prvý súpis
sa konal, keď Sýriu spravoval Krivínius. A
všetci šli dať sa zapísať“ (Lk 2, 1-3).

„Vybral sa“ – rozpráva sv. Lukáš – „aj
Jozef z galilejského mesta Nazareta do Ju-
dey, do Dávidovho mesta, ktoré sa volá
Betlehem, lebo pochádzal z Dávidovho
domu a rodu, aby sa dal zapísať s Máriou,
svojou manželkou, ktorá bola v požehna-
nom stave” (Lk 2, 4-5).

Obaja, Mária i Jozef, podľa všetkej prav-
depodobnosti, určite videli v tomto cisárs-
kom nariadení hlas samého Boha, ktorý
ich pozýval odobrať sa do Betlehema, o kto-
rom bol Micheáš predpovedal, že bude
mestom Mesiášovho narodenia. Vtedy totiž
panovalo všeobecné presvedčenie, že Me-
siáš sa má narodiť v Betleheme.

Panna Mária sa podujala na cestu dlhú
asi 150 kilometrov. Vzhľadom na jej mimo-
riadny telesný stav jej musela byť táto

cesta zvlášť obtiažna. No dobre vedela, že
každým krokom, ktorý urobila, podivu-
hodne unášaná tým, ktorého nosila, pribli-
žuje sa najväčšia hodina všetkých dejín,
hodina spásy sveta. Ochota v jej duši
isteže v nemalej miere uľahčovala jej teles-
nú námahu.

Konečne došli do Betlehema. Sv. Lukáš
pokračuje: „Kým tam boli, nadišiel jej čas
pôrodu. I porodila svojho prvorodeného sy-
na, zavinula ho do plienok a uložila do ja-
sieľ.“ Zo slov sv. Lukáša badať, ako sa
Ježiš panensky počal, skrze zázrak, bez
účasti muža, tak sa panensky z Panny Má-
rie i narodil, zázračne a bez zvyčajnej po-
moci pôrodnej pomocníčky. V malej chvíľ-
ke sa dostáva z jej najčistejšieho lona do jej
náručia. Ježiš prešiel Máriou bez toho, aby
jej čo i len máličko uškodil, ba ju ešte
ožiaril božským svetlom. Takto teda Panna
Mária v 748. roku po založení Ríma (6. rok
pr. Kr.) a v noci – ako je to zrejmé zo
súvislostí – porodila svojho prvorodeného
syna, tak ho totiž sv. Lukáš nazýva. Nijaká

NARODENIE PÁNA
„SLÁVA BOHU NA VÝSOSTIACH A NA ZEMI POKOJ ĽUĎOM DOBREJ VÔLE!“

Pokračovanie na 5. strane



LITURGIA
26. DECEMBER
SVÄTÝ ŠTEFAN, PRVÝ MUČENÍK

CIRKEV SI UCTIEVA sv. Štefana hneď
po sviatku Ježišovho narodenia.

Možno v tom vidieť symboliku opiera-
júcu sa o historickú skutočnosť – sv. Šte-
fan bol prvý z Ježišových nasledovníkov,
ktorý vydal o Ježišovi Kristovi – Spasiteľovi
najvyššie svedectvo krvi.

Zo Skutkov apoštolov vysvitá, že vynikol
osobitnými duchovnými darmi. Bol „plný
viery a Ducha Svätého“. Keď sa apoštoli
rozhodli ustanoviť osobitnú charitatívnu
službu v Cirkvi pod vedením „osvedčených
mužov“, voľba padla na Štefana. Bola to
prvá diakonská vysviacka a diakonát sa
stal trvalou súčasťou cirkevnej hierarchie.
Jeho kázanie a charizmatické
dosvedčovanie Božieho slova
viedli Štefana k úspechom
v apoštoláte, ako aj k mučeníc-
kej smrti.

Zomierajúci diakon končil
svoj posledný boj dvoma krát-
kymi modlitbami. V jednej
prosil za seba: „Pane Ježišu,
prijmi môjho ducha.“
V druhej za svojich
vrahov: „Pane, ne-
započítaj im tento
hriech.“

27. DECEMBER
SVÄTÁ RODINA

JOZEFOVI SA VO SNE zjavil Pánov an-
jel a oznámil mu Boží rozkaz: „Vstaň,

vezmi so sebou dieťa i jeho matku, ujdi do
Egypta a zostaň tam, kým ti nedám vedieť,
lebo Herodes bude hľadať dieťa, aby ho
zmárnil“ (Mt 2, 13).

Tieto strašné slová anjela ustavične
zneli v ušiach Panny Márie a Jozefa a ako
meč – meč predpovedaný Simeonom –
bolestne prebodávali ich citlivé srdcia.
Strach dodával ich nohám krídla. Každé

omeškanie mohlo byť osudné. Cesta do
Egypta bola dlhá a namáhavá, plná strá-
daní a ťažkostí.

Po Herodesovej smrti sa Pánov anjel zja-
vil vo sne Jozefovi v Egypte a povedal mu:
„Vstaň, vezmi so sebou dieťa a jeho matku
a choď do izraelskej krajiny. Tí, čo striehli
na život dieťaťa, už pomreli“ (Mt 2, 19-20).
Keď opustili Egypt, vrátili sa do Galiley
a usadili sa v Nazarete, „aby sa splnilo, čo
predpovedali proroci: Budú ho volať Naza-
retský“ (Mt 2, 23).

27. DECEMBER
SVÄTÝ JÁN, APOŠTOL
A EVANJELISTA

PATRIL K NAJVÝZNAMNEJŠÍM apoš-
tolom, k oporným stĺpom prvotnej

Cirkvi. Bol mladším bratom apoštola Ja-
kuba „Staršieho“. Ich otec Zebedej bol rybá-
rom a Ján i Jakub rybárčili spolu s ním.

Prvý raz sa stretol s Ježišom ešte ako
učeník Jána Krstiteľa, ktorý ho upozornil
na okoloidúceho proroka z Nazareta slo-
vami: „Hľa, Boží Baránok!“ Vtedy sa Ján
a Petrov brat Andrej nesmelo pustili za
Ježišom a nadviazali s ním priateľstvo,
ktoré natrvalo poznačilo ich ďalšie životy.
(Porov. Jn 1, 35n) Odvtedy Ján nasledo-
val Ježiša až pod kríž, kde mu Ježiš pred
smrťou zveril svoju matku. Učeník sa usi-
loval verne splniť želanie svojho Učiteľa,
aby sa postaral o jeho matku. Od chvíle,
keď umierajúci Ježiš predniesol túto pros-
bu, vzal si Máriu k sebe.

Apoštol Ján pôsobil po odchode z Jeru-
zalema v Malej Ázii, a to väčšinou v Efeze.
Napísal viaceré spisy: Zjavenie čiže Apoka-
lypsu, tri apoštolské listy a evanjelium.

- jg -
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VIERA A NÁŠ ŽIVOT

Čitateľa Svätého písma
určite zaujme stať

z Matúšovho evanjelia
o úteku Svätej Rodiny do
Egypta. Pozoruhodné je

najmä to, že podrobnosti
o Ježišovom narodení

nachádzame len
v Matúšovom

a Lukášovom evanjeliu.

MATÚŠOV POHĽAD JE skôr z Jozefo-
vej strany, zatiaľ čo Lukáš nám pri-

bližuje Máriine spomienky, ktoré sa mohol
dozvedieť a čerpať len od Márie samotnej.
Pritom útek do Egypta je opísaný len v Ma-
túšovom evanjeliu. Čo nám teda hovorí
evanjelium potom, keď traja mudrci odišli
do Betlehema?

„Po ich odchode sa Jozefovi vo sne zja-
vil Pánov anjel a povedal: »Vstaň, vezmi so
sebou dieťa i jeho matku, ujdi do Egypta
a zostaň tam, kým ti nedám vedieť, lebo
Herodes bude hľadať dieťa, aby ho zmár-
nil.«“

On vstal, vzal za noci dieťa i jeho matku
a odišiel do Egypta. Tam zostal až do Hero-
desovej smrti, aby sa splnilo, čo povedal
Pán ústami proroka: „Z Egypta som povolal
svojho syna“ (Mt 2, 13-15).

Po Herodesovej smrti sa Pánov anjel zja-
vil vo sne Jozefovi v Egypte a povedal mu:

„Vstaň, vezmi so sebou
dieťa a jeho matku a
choď do izraelskej kraji-
ny. Tí, čo striehli na ži-
vot dieťaťa, už pomreli.“
On vstal, vzal dieťa i jeho
matku a vrátil sa do iz-
raelskej krajiny.

Útek Svätej Rodiny do
Egypta a zavraždenie ne-

viniatok ukazujú, ako temnoty odporujú
svetlu. „Pravé svetlo, ktoré osvecuje kaž-
dého človeka, prišlo na svet. Bol na svete
a svet povstal skrze neho a svet ho nepoz-
nal. Prišiel do svojho vlastného a vlastní
ho nepoznali“ (Jn 1, 9-11).

PARALELY

NÁVRAT SVÄTEJ RODINY z Egypta pri-
pomína Exodus a predstavuje Ježiša

ako konečného osloboditeľa. Prečo nám
„Mojžiš v Egypte“ pripomína útek Svätej Ro-
diny do Egypta? V knihe Exodus (4, 19-20)
Pán povedal Mojžišovi: „Choď, vráť sa do
Egypta, veď všetci, čo ti číhali na život, sú
mŕtvi!“ Mojžiš vzal svoju ženu a svojich
synov, vyložil ich na osla a vracal sa do
Egypta. Do ruky si vzal Božiu palicu.

„Keď bol Izrael mladý, miloval
som ho a z Egypta som povolal
svojho syna.“

Oz 11, 1

SVÄTÁ RODINA
V EGYPTE
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Ďalšia paralela s Mojžišom súvisí s uz-
nesením kráľa Herodesa, zbaviť sa nebez-
pečného soka zabitím novorodencov. Po-
dobne v Egypte reagoval faraón na zvesť
o nastávajúcom narodení Mojžiša.

Čo nám chcel evanjelista Matúš pove-
dať, keď rozpráva príbeh z Ježišovho dets-
tva tak výrazne, podobne ako príbeh Mojži-
šov? Podľa tohoto výkladu nereagovali
mocní židovského národa na narodenie
Mesiáša inakšie, než egyptský faraón na
zvesť o príchode doby, kedy Boh oslobodí
svoj národ. Alebo povedané ináč, bol to
strach z toho, že by Boh mohol v najbližšej
dobe skutočne oslobodiť svoj národ skrz
Mesiáša, »vojvodu«, čo urobilo z vodcov ži-
dovského národa od začiatku (či už aktív-
nych alebo pasívnych) nepriateľov. Aj tu
Matúš, ako často na iných miestach, cituje
texty Písma, v tomto prípade proroka Mi-
cheáša (Mich 5, 1).

„A ty Betlehem v judejskej krajine, ni-
jako nie si naj-
menší medzi po-
prednými mes-
tami Judey, lebo
z teba vyjde voj-
voda, ktorý bude
spravovať môj
ľud, Izrael“

(Mt 2, 6).
Zmysel týchto
citátov pochopí-
me lepšie, ak si
budeme všímať,
že sa v nich Matúš nápadným spôsobom
odlišuje od židovských výkladov Písma.
Pre židovstvo v dobe prelomu bolo samo-
zrejmé vykladať svoju prítomnosť vo svetle
Zákona a Prorokov, lebo bolo presved-
čené, že Boh myslel tiež už na túto
neskoršiu dobu, keď hovoril skrz proro-
kov. Napriek tomu však v ich výklade
Písma nikdy nenájdeme  úvodnú formul-
ku: „Vtedy sa splnilo, čo povedal prorok“
(Mt 2, 17, 23 a i). Túto vetu nájdeme len
v novozákonnom písomníctve, predovšet-
kým v Matúšovom evanjeliu. V Ježišovom
živote Boh od začiatku pozdvihol svoje
slovo. Preto aj pri úteku Svätej Rodiny do
Egypta si musíme všímať „hlavnú postavu“
– Ježiša.

Aj napriek predchádzajúcemu výkladu
si môže čitateľ položiť otázku, prečo musela

Svätá Rodina ujsť práve do Egypta, krajiny
toľkých hanebností, ale aj nádhery dáv-
nych čias?

Ďalšou otázkou môže byť: Sú nejaké sto-
py po pobyte Svätej Rodiny v Egypte? Ako
sa asi uskutočnila cesta do Nílskej delty?

PO STOPÁCH SV. RODINY

DNES VÄČŠINA PÚTNIKOV, ktorí sa
vyberú na púť po stopách Ježiša Kri-

sta, navštevuje prevažne „klasický Izrael“,
kde všetko priam „dýcha“ Kristom. Predsa
však určité stopy nachádzame aj v Egypte.
V severnej časti dnešnej rozľudnenej Káhi-
ry, na pravom brehu Níla sa nachádza
miesto, ktoré sa volá Matariyja. Na tomto
mieste francúzski jezuiti pod vplyvom tra-
dície postavili chrám Sanctae Familiae in
Aegypto Exuli – Kostol Svätej rodiny. Keď
vstúpime do záhrady kostola, nájdeme tam
mohutný zvetraný kmeň sykomory (figov-

níka), ktorý sa
nazýva tiež Stro-
mom svätej Pan-
ny. Ako hovorí
náboženská le-
genda, v jej du-
tom kmeni sa
ukryla pred pre-
nasledovateľmi
Mária s Ježiš-
kom a šípový
ker rozprestrel
nad utečencami

takú hustú sieť, že ich nenašli. O skutoč-
nom veku tohoto úctyhodného stromu
existujú rozporné údaje. Záznamy o tomto
strome sú, podľa tvrdení niektorých sved-
kov, len niekoľko sto rokov staré. Samotné
správy o tomto pamätnom mieste sú však
staré takmer 2000 rokov. Aj keď historická
pravdivosť tohto miesta nie je úplne
preukázateľná, predsa len veľa stôp vedie
k tomuto miestu.

V súvislosti s útekom Svätej Rodiny do
Egypta sa často spomína Mliečna jaskyňa.
Jedna stará arménska legenda hovorí, že
Svätá Rodina sa pred útekom do Egypta
v tejto jaskyni zdržala. Keď Mária svoje
dieťa dojčila, spadlo materské mlieko na
zem a sfarbilo jaskyňu mliečnou farbou. Od
tých čias sa zachovala tradícia, že ženy,
ktoré dojčia deti, pijú prášok z tejto jas-
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kyne rozpustený v mlieku alebo káve, aby
mali dostatok materského mlieka. Aj
dnešné palestínske ženy praktizujú tento
zvyk.

Pozorný návštevník si nemôže nevšim-
núť slová o panej z ľudu, ktoré sú prene-
sené aj do Lukášovho evanjelia: „Blahosla-
vený život, ktorý ťa nosil a prsia, ktoré si
požíval.“ Na týchto miestach, už začiatkom
5. storočia, Malá Paula, spoločníčka Hiero-
nymova, dala postaviť kaplnku. Po jej smr-
ti, roku 404, to bol prvý Máriin kostol, ne-
skôr nazvaný kostol sv. Pauly.

Z tradícií, ktoré je hodno spomenúť
v súvislosti s útekom Svätej Rodiny do
Egypta, sú dôležité najmä legendy, ktoré
sú od počiatkov kresťanstva prechovávané
v koptských kláštoroch, kde sa spomienky
na pobyt Svätej Rodiny v Egypte zachovali
do dnešných čias.

Podrobným popisom už spomenutých
legiend by sme sa mohli dozvedieť mnohé
„zaujímavosti“ zo života Svätej Rodiny, kto-
rých historická i biblická hodnota je však
neoverená. Pre kresťana – katolíka nie sú
však tieto informácie dôležité. Najdôležitej-
šie je pochopiť na príklade úteku Svätej
Rodiny do Egypta život Ježiša Krista, jeho

ľudskú i Božskú prirodzenosť, ako aj posla-
nie kresťana – nasledovníka Kristovho.

ODKAZ PRE DNEŠOK

NA ZAČIATKU SME spomenuli, že roz-
právanie Matúšovho evanjelia pripo-

mína dosť zreteľne históriu Mojžišovho
detstva. Mojžiš aj Ježiš sa majú stať pre
svoj národ spásou, ale v obidvoch prípa-
doch vtedajší vládcovia (faraón i Herodes),
ohrozujú život dieťaťa a ako nám svätopisci
zaznamenali, nastalo vraždenie detí v Egy-
pte i v Betleheme. Ako Mojžiš, tak aj Ježiš
museli utekať, ale tiež obaja boli s Božou
pomocou zázračne zachránení. Aj na tomto
príklade si môžeme priblížiť význam Ježiša
Krista pre nás ľudí a pre našu spásu.

Aj my možno musíme často utekať (aj
keď nie do Egypta, či z Egypta), možno len
zo zamestnania, možno pred niekým, kto je
nám nepríjemný, kto nám chce nejako ub-
lížiť. Herodesov a faraónov je aj dnes dosť.
Ale aj keď musíme niekedy utekať, keď
máme zdanlivo aj neriešiteľný problém,
riešme ho tak, ako ho riešili Mojžiš a Ježiš
– teda s pomocou Božou.

- bl -

NARODENIE PÁNA
Dokončenie z 1. strany

ľudská, ani anjelská reč nebude nikdy ve-
dieť zachytiť pocity, ktoré zakúsila Panna
Mária vo chvíli, keď pohrúžená do najvzne-
šenejšieho rozjímania a možno i povzne-
sená do nazerania na Božskú podstatu,
uvidela vo svojom náručí Vtelené Slovo.

Pastieri boli prví, čo boli pozvaní po-
kloniť sa novonarodenému Mesiášovi, Sy-
novi Panny Márie. Sv. Lukáš hovorí, že „v
tom istom kraji boli pastieri, ktorí v noci
bdeli a strážili svoje stádo. Tu zastal pri
nich Pánov anjel a ožiarila ich Pánova
sláva. Zmocnil sa ich veľký strach, ale
anjel im povedal: »Nebojte sa! Zvestujem
vám veľkú radosť, ktorá bude patriť
všetkým ľuďom: Dnes sa vám v Dávidovom
meste narodil Spasiteľ, Kristus Pán. A toto
vám bude znamením: Nájdete dieťatko
zavinuté do plienok a uložené v jasliach.«“
(Lk 2, 8-12)

Ľahko si vieme predstaviť všetky tie
prehojné láskavosti, ktoré títo jednoduchí
ľudia preukazovali milému novonarodeniat-
ku. Ich drsné ramená, ktoré zvykli chytať
baránkov, mali to neporovnateľné šťastie,
že mohli v túto noc privinúť k svojmu
srdcu Božieho Baránka, ktorý bude raz obe-
tovaný za spásu sveta.

Sv. Lukáš ukončuje tento príbeh, hovo-
riac: „Pastieri sa potom vrátili a oslavovali
i chválili Boha za všetko, čo počuli i vide-
li, ako im bolo povedané“ (Lk 2, 20). Týmto
dokázali, že sú pánmi ducha, i keď sú
úbohí telesne a chudobní na pozemské
bohatstvá.

(Podľa Gabriele Roschini O. S. M.
– Život Panny Márie)

- Ru -
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NOC TAJOMSTIEV

TICHÁ NOC, SVÄTÁ NOC…

NOC TAJOMSTIEV. Noc rozsvietených
vianočných stromčekov a detských

očí. A predsavzatí dospelých. Ako ďaleko
je, detstvo, k tvojmu brehu? Hľadáme
odpoveď i príbytok pre vlastné svedomie.
Tichosť noci nám driape uši. Zvoní na
poplach. Ale iba v tichu sa môže pravda
ujať a zapustiť korene. Zvlášť v tichu tejto
svätej noci. Lebo tma robí človeka citli-
vejším na svetlo.

VŠETKO SPÍ, VŠETKO SNÍ…

NEPOČUJEME KLOPANIE. Sme uzav-
retí v ulite vlastných problémov.

Zavŕtavame sa hlbšie a hlbšie. Zamkýname
za sebou zvukotesné dvere. I za svedomím.
Pre okolitý svet spíme. Nie však spánkom
spravodlivého. Tak vedia spať len deti. A
čistí srdcom. Nás však čosi stále stŕha zo
spánku. To čosi ako skalpel preniká až do
hĺbky duše. Ba až na jej dno. Čo tu
chceme? Odkiaľ a kam ideme? Prečo som
ja? A prečo bolesť? A k tomu ešte táto
zvláštna noc! Máme pre ňu už len senti-
ment? A opäť nové predsavzatia…? Akosi
zvláštne sme otupeli.

SÁM LEN SVÄTÝ BDIE DÔVERNÝ

PÁR…

I MY BEDLÍME. Radi bedlíme. A ako!
Celú noc dokážeme nezažmúriť oko.

Zrak sa opäť a opäť sýti na nepodstatnos-
tiach najtajomnejšej noci. Stále sa vracia
späť k Mount Everestu vecí pod stromče-
kom. Cez tú horu už ani nevidíme papie-
rový Betlehem. A tak, kochajúc sa, bed-
líme. A podstata Vianoc zatiaľ prechádza
popri našom príbytku. A mrzne. A prosí.
Jej nemý pohľad je výrečnejší než aké-
koľvek slovo. Žobre, prosí, úpenlivo prosí.
Nie o valutový darček. Nie o najnovší chic-
svetrík. Nie o Hi-Fi súpravu. To Dieťa
v jasliach prosí o niečo absurdné: O naše
myšlienkové štruktúry. O naše kompromi-
sy. Naše váhania. Našu opatrnosť. Našu
skúsenosť. Prosí o naše srdce. O nás sa-
mých. Prosí o skutočné, pravé Vianoce.
Vianoce s Dieťaťom, Vianoce, v ktorých
nie sme k sebe láskaví len do 27. decem-
bra. Prosí o prijatie. Definitívne. A preto
bdie. Už bezmála dvetisíc rokov.

Bedlime s ním.
A strážme Dieťatko, nebeský dar…

- hv -
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ŽIJEME V ČASE vône vianočných
stromčekov, kolied, no najmä v očaká-

vaní Božieho narodenia. Vianoce spájame
s detstvom, s nevinnosťou, s očakávaním
tajomného. Je to aj čas, kedy dávame, aj
dostávame. Čas lásky, porozumenia, ľuds-
kej blízkosti, čas bieleho trblietajúceho sa
snehu, jasných hviezd a jasličiek.

Ako ho vnímajú a očakávajú naše deti,
to závisí najmä od rodičov. „Mám rád
Vianoce, lebo sa narodil Ježiško. V našej
rodine je po tieto sviatky veľmi príjemne.“
Takúto odpoveď som dostala od 11-ročného
Lukáša. Aj ostatné deti približne rovnako
opisovali vianočnú atmosféru doma. Keď sa
naša debata rozvinula naplno, sviatky po-
koja, porozumenia a radosti z príchodu
Spasiteľa sa začali podobať všedným dňom.
Akoby starosti rodiny začali naberať na ob-
rátkach práve na konci roka, na Vianoce.

Domáce rozpočtové provizóriá, skrom-
nejší obsah peňaženky potláča ľudský cit.
Sme veľmi materiálne orientovaní, a to sa
prejavuje najmä v čase obdarúvania. Deti
sa pretekajú v tom, kto z nich pod strom-
ček dostane najviac darčekov. Horské
bicykle, kolieskové korčule, videohry…
Veľakrát sú ich neprimerané požiadavky
splnené akoby čarovným prútikom na úkor
niečoho. Niekedy sa na to poskladá celá
rodina. Prispejú aj starí rodičia, ktorí sú
po tieto aj iné sviatky možno najviac opus-
tení, hoci sedia spolu s nami za prestre-
tým vianočným stolom pri rozžiarenom
stromčeku. Možno sa im v tejto chvíli pre-

mietne ich detstvo a štedrovečerný čas,
ktorý bol iste skromnejší na dary, no bo-
hatší na ľudské teplo.

Asi by sme za čudáctvo pokladali to,
keby sme sa v našich rodinách naozaj
pozreli na najhlbšie dno svojich možností
spolu s deťmi, aby aj ony pochopili, že Via-
noce to nie je len nakupovanie darčekov,
upratovanie, pečenie a vyváranie všelija-
kých dobrôt, dokonca každému členovi
rodiny podľa želania. Ich pointa je v nie-
čom inom. Ale to by sme najprv museli
pochopiť my, dospelí, otcovia a mamy,
ktorí si určite vieme predstaviť tieto
sviatky trochu inakšie, pokojnejšie.

Vráťme sa do čias svojho detstva, kedy
sme boli obdarúvaní. V rodinách s viace-
rými deťmi, čo predtým nebolo zriedkavos-
ťou, sme sa vedeli potešiť jednoduchým,
no praktickým darčekom. Ani tak nešlo
o veľkosť balíčkov a ich množstvo, dô-
ležitejší bol ich obsah. Aj vtedy rodiny
pociťovali „prípravy“ na Vianoce, no tie
vonkoncom nesúviseli s dnešným naháňa-
ním po obchodoch. Ako deti sme vedeli, že
naša dobrá mama vysedáva do neskorej
noci len preto, aby nám do Vianoc pod
stromček stihla upliesť čiapky, či rukavi-
ce. Vložila do nich celé svoje láskavé srd-
ce, preto nás hriali dvojnásobne.

Prenesme si trochu z rozvážnosti a múd-
rosti našich starých otcov a mám do
svojich súčasných Vianoc. Vytvorme si po-
kojnú sviatočnú atmosféru.

Takéto stíšenie potrebujeme všetci. Na
chvíľu vypnime svoje rádiá a televízory.
Započúvajme sa do ticha svätej noci, nad
ktorou kraľuje duch narodenia Jezuliatka.
Čím dlhšie dokážeme uchovať v sebe via-
nočné posolstvo lásky, nájdeme nielen
Boha, ale aj seba samých. A ak sa náš
štedrovečerný stôl má prehýbať od dobrôt,
pomyslime si na opustených a hladných.
Tých blízko nás obdarujme maličkosťou,
dobrým slovom, láskavým pohľadom. Ne-
budú sa cítiť takí opustení.

- km -

Vianoce detí.
A veľké deti Vianoc.

Každému inak pravdivé.
Každému iné.

(M. Rúfus)
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Keď sa ráno zobudíš s túžbou milovať Pána
a v ňom všetkých ľudí – v ten deň sú

Vianoce.
Keď máš snahu podať ruku tomu, kto ťa

urazil – vtedy sú Vianoce.
Keď vieš prijať od iných láskavé slovo,
úsmev, porozumenie – v tej chvíli sa

začínajú Vianoce.
Keď dávaš úsmev, láskavé slovo, porozume-

nie druhému – začínajú Vianoce.
Kedykoľvek máš snahu druhého ospra-

vedlniť – vtedy sú na pochode
Vianoce.

Keď dokážeš zabúdať na seba a myslieť viac
na druhých – sláviš Vianoce.

Keď si dopraješ času vypočuť druhých –
sláviš v duši Vianoce.

Keď uľahčíš námahu blížnemu, venuješ mu
pozornosť, teš sa, máš v duši Vianoce.

Kedykoľvek vypočuješ zavolanie Pána, ktorý
potrebuje tvoju pomoc v trpiacich, chorých

a opustených – potom jasaj od radosti, lebo
už žiješ Vianoce.

Keď sa včas spamätáš, aby si zadržal
nevľúdne slovo, nepriaznivú poznámku –
ďakuj za Vianoce vo svojom srdci.

Keď sa zriekneš svojej vôle, svojho názoru –
nájdeš Dieťa, zavinuté do plienok a jeho
Matku – prežívaš s nimi Vianoce.

Keď povieš Pánovi ochotné a veľkodušné
ÁNO, vtedy strhuješ nebo na zem a najúčin-

nejšie pracuješ, aby nastali
v celom svete Vianoce.

Keď svojím životom, svojimi skutkami
spievaš „Sláva Bohu na výsosti“, vtedy

trvajú v tvojom srdci Vianoce.
– Ak si však voči tomuto svetu ľahostajný

a myslíš len na svoje záujmy, Vianoce od
teba odišli, nie je v tvojom srdci miesta

pre Ježiša, nenarodí sa v ňom.
Mária a Jozef musia hľadať miesto inde,

ale kde?…

AHOJ, chlapci a dievčatá!

V IANOCE SA BLÍŽIA. Všetci sa na ne tešíme, deti i dospelí.
Zháňame darčeky, chystáme si ozdoby na stromček, upratujeme

byt. Ale čo sú to vlastne Vianoce?
Mnohí z vás by mi odpovedali, že Vianoce sú narodeniny Pána

Ježiša. Milujeme Ho, preto sa chceme pripraviť na oslavy Jeho
narodenia čo najlepšie.

Zamyslime sa spolu, ako Ho privítame, ako sa máme pripraviť, aby
sme nič nezmeškali, aby naše Vianoce trvali stále.

Verím, že všetci máte pripravené svoje srdcia na slávenie Vianoc – sviatkov radosti
a lásky. Prajem vám, aby u vás doma bolo všetko radostné a krásne, aby ste spolu
s rodičmi a vám najdrahšími ľuďmi privítali najväčší dar – Lásku.

Vaša priateľka Vierka

Maštaľka je skromná, tichá,
králi do nej náhlia sa.
Na Dieťatko oslík dýcha,
svieti hviezda - stokrása.
Štefan Moravčík

Zvonia všetky zvony sveta,
cingi - lingi - bom!

Na svet prišlo drahé Dieťa
biednym rodičom.

KEDY SÚ VIANOCE?


