V IANOČNÝ PRÍBEH V ADVENTNOM KALENDÁRI
MILÉ DETI!

Vytvorte si svoj vlastný vianočný príbeh so svojou fantáziou! Počas adventného
obdobia, máme pre vás pripravenú súťaž. Súťaž trvá od 01.12 do 24. 12. 2012.
V tomto období bude každý deň postupne odkrývané nové indície. Na základe týchto indícií treba uhádnuť slovo a toto slovo (akejkoľvek podobe – vyskloňované)
bude použité vo svojom Vianočnom príbehu.
Tieto indície budú postupne deň po dni odkrývané a bude ich vidieť na internetovej stránke našej farnosti www.cervenik.fara.sk. Svoj vlastný príbeh ktorý vytvoríte
z týchto 24 slov môžete nakresliť, napísať, vymyslieť básničku....
Táto súťaž bude vyhodnotená dňa 25.12 – na jasličkovej pobožnosti. Ohodnotená
bude darčekmi od Ježiška . Tešíme sa na vaše pekné, nápadité a iste kreatívne vaše príbehy…

Tak ako sa nad jasľami hviezda jasne ligoce, úsmevom nech žiaria líca a šťastné sú
Vianoce, že sa v meste
Dávidovom narodil
sám Kristus Pán, poslaný bol hlásať anjel,
pastierom i všetkým
nám. Napĺňa sa príbeh
spásy, Boh posiela syna nám, aby srdcia
ľudí získal a uzdravil ľudí z rán. Nie zbraňami, cez dieťatko, klope na
tie dvierka v nás, a po roku pripomína, že ešte je daný čas. Nech sú vaše
sviatky hojné na oddych a na pokoj, nech im krásu neuberie, svetský zhon
a nepokoj. V novom roku nech nechýba, zdravie, sila, lásky dosť, prajeme
vám bratom, sestrám, nech je hojný na radosť.
Vaša redakcia
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 VIANOČNÝ SLOVNÍK

SLOVO NA ÚVOD

ROK VIERY
Poď! Pozývam Ťa! Spolu uvažujme o VIERE VO SVETE. O viere vo
svete, KTORÝ HOVORÍ, ŽE JE NEVERIACI.
Nepíšem tu o celom svete, ale o
„svete okolo nás“. O našej krajine.
Áno, aj o našej obci. Píšem O NÁS
všetkých a sumarizujem 40-ročnú
skúsenosť kňazskej služby.
Kto vlastne sme?
Nie sme ateistický národ (lebo
ateizmus je presvedčenie!), ale hovoriť že
sme kresťanskou krajinou, je tiež veľmi
sebavedomé a odvážne. Pravda o živote je
taká, že pomaly strácame punc kresťanského národa (aj v najreligióznejších oblastiach sa postupne praktizujúci kresťania
stávajú početnou menšinou...). Sme krajinou s hlbokou kresťanskou minulosťou
a tradíciami, ktoré ale mnohí naši súčasníci
už prestávajú chápať, prijímať a žiť... Pre
mnohých (najmä mladých a ľudí stredného
veku) pomaly už otázka náboženstva prestáva byť témou dňa.
Vďaka Bohu, ešte stále sme ako kresťania
za určitých okolností prijímaní. Ale nemožno nevidieť, že trvalou snahou médií a
„spoločnosti“ je, aby sme menej a menej
zásadne ovplyvňovali spoločenský vývoj,
morálku a hodnotový systém.
Téma viery a hlbšie poznanie jej koreňov
(teda toho, čo kresťanstvo v PODSTATE je)
nie je dnes „povinnou súčasťou“ vzdelania
a kultúry súčasného Európana. Téma sa
stáva zaujímavou až vtedy, keď sa jednotlivcovi zdá osobne osožná.
Je dôležité a správne rozlíšiť kresťanskú
vieru ako PRESVEDČENIE (že náboženstvo
odkrýva dôstojnosť a vznešenosť môjho
2

a každého ľudského života, že mňa
i spoločnosť naozaj mravne obohacuje
a dáva hĺbku, zmysel a zásadný smer mojim
i celým ľudským dejinám) od BEZDUCHÉHO
prijímania určitých zaužívaných vzorcov
správania, ktoré síce vyšli z viery, ale stali
sa už IBA ZDEDENOU KULTÚROU ŽIVOTA,
ktorá UŽ NIE JE SKUTOČNOU VIEROU (to
znamená, že dieťa treba /aj keď bezducho/,
ale pokrstiť, že sa treba /aj keď bezducho/
sobášiť v kostole, alebo je potrebné, aby
bol pohreb s farárom).

ČO SI ŽELÁ K NARODENINÁM JEŽIŠ?
Všetci sa tešíme, až sa rozsvieti vianočný stromček a my pod ním nájdeme darčeky. Napadlo vás niekedy zamyslieť sa nad tým, aký darček by si želal ten, ktorého narodeniny
slávime? Keď správne pomenuješ predmety a dopíšeš slová do príslušných okienok tabuľky, dozvieš sa to z tajničky.
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Je potrebné rozlíšiť vieru „že NIEČO nad
nami je“, od viery v Boha, ktorý je OSOBOU
a ktorý v osobe JEŽIŠA KRISTA vstúpil do
našich dejín, aby nás SPASIL (ZACHRÁNIL).
Je potrebné rozlíšiť svoj vzťah k cirkvi,
ktorá je SPOLOČENSTVOM (je dôležité nanovo objaviť a prijať tento ZÁKLADNÝ
FAKT) od tendencie zosúkromnenia viery
(JA si vystačím SÁM).
Z tejto úvahy vyplývajú pre nás zásadné
otázky:
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BETLEHEM
Na Vianoce slávime narodenie Ježiša Krista. Túto veľkú udalosť, ktorá je zapísaná v Biblii,
sa v rôznych dobách snažili zachytiť aj maliari. Ježišovo narodenie zobrazovali tak, ako si
to predstavovali. Vzniklo tak mnoho rôznych betlehemov. Dva sa nám tu podarili zobraziť. Na prvý pohľad vyzerajú rovnako, ale predsa je medzi nimi 10 rozdielov. Nájdeš ich?

od
jej tradičných „zbytkov“, či
formálneho štýlu „zbožného“ živo1. Ako
spoločenstvo (včítane mňa- kňaza) máme
starosť o vieru a život z viery tých, ktorí sú
„vo vnútri“ cirkvi, alebo nás zaujímajú formy a obsah viery aj tých, ktorí sú
„vonku“ (mimo cirkvi)?
2. Máme snahu, aby sme im naozaj porozumeli, aj keď s nimi nesúhlasíme?
3. Máme ku tým, ktorí sú „vonku“ skutočnú lásku a úctu? Ak áno, potom by nás mal
zaujímať ich „svet“- ich názory, postoje, ale
aj ich dôvody k odporu alebo prijímaniu
kresťanskej viery. Pokiaľ si myslíme, že „my
ich argumenty už vieme“, nemáme k nim
ozajstnú úctu.
4. Rozlišujeme skutočnú kresťanskú vieru
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ta?
5. V čom vidíme JADRO KRESŤANSKEJ VIERY, bez ktorého naša viera je síce vierou,
ale UŽ PRESTÁVA BYŤ KRESŤANSKOU?
6. Rozumieme Benediktovi XVI., ktorý hovorí, že viera „určuje smer pohybu“ a nie
„iba
statické
prijatie
a zotrvanie“
v náboženských zvykoch?
Ježišu Kriste, daruj nám svojho Ducha a s
ním nám daruj i nové nadšenie.
Prajem vám požehnané a naozaj KRESŤANSKÉ Vianoce.
Váš brat Matej

3

AKTUALITY

Od začiatku septembra sme začali
s piatkovými sv. omšami zameranými na deti, mládež a rodičov. Bol
som veľmi potešený vašou účasťou.
Verím, že vytrváme a nebudeme to
vnímať len ako povinnosť.
 HORNÉ ZELENICE
10.09. bola v našom dekanáte
kňazská rekolekcia v Horných Zeleniciach, vo farnosti, ktorú momentálne spravuje bývalý červenícky
pán farár, dp. Mgr. Peter Kučera.
 ZÁKLADNÝ KAMEŇ
16. 09. sme svätili počas sv. omše (o
10,30) základný kameň Farského pastoračného centra. Plný kostol- tak ako býva vo
zvyku- bol svedkom historickej udalosti.
Verím, že dielo, ktoré už reálne začíname
sa s Božou pomocou podarí. Základný kameň je z pieskovca. Je to dar od pána Jozefa Malovca, ktorý ho podľa návrhu brata
Mateja, aj výtvarne spracoval: pomocou
miestneho kamenára do neho vrýpal symbol gréckeho kríža. Slávnostný ráz sv. omši
dal svojim spevom aj maestro Daniel Čapkovič, sólista SND. Čo dodať? Posvätili sme
základný kameň. Verím, že už konečne
nikto nespochybňuje ani úprimnosť tohto
kroku a ani jeho potrebu. Čakajú nás
(vás ?) náročné mesiace, počas ktorých
bude nevyhnutné ekonomicky sa zmobilizovať. Zmysel týchto vašich obetí však pocítia vaši vnuci. V ich mene vám už dopredu ďakujem.
 NEVŠEDNÁ OBETAVOSŤ
19. 09. sme počas zbierky na stavbu Farského pastoračného centra vyzbierali
2.380,- €. Ďakujeme vám za vašu štedrosť.
 O ZLATÚ RYBKU II.
V sobotu 22. 09. boli opäť miništrantské
rybárske preteky O ZLATÚ RYBKU II. Od4

chádzali sme spred Zvonice o 8,30, aby
sme mohli začať s „rybolovom“ o 9,00 na
rybníku v Šulekove. Akcie sa zúčastnilo
sumárne 35 ľudí. Najúspešnejší bol tentoraz Paľko Bielik. Chytil päť rýb, ktoré mali
spolu 273 cm. Gratulujeme!.
 IKONA
Koncom septembra sme v našom farskom kostole ďakovali za tohto ročnú úrodu. Pri tej príležitosti sme vyzdobili priestor pred obetným stolom a tiež bočný
oltár plodmi z našich záhrad a polí.
V centre výzdoby bola ikona Krista, ktorú
zo semien rôzneho typu vytvorila pani kostolníčka Terézia Paulovičová. Na niekoľko
dní sme mali požičané i výtvarné diela
s Radošiny, ktoré sprostredkovala pani
Veronika Ješková. Vďaka.

Nádej
Sviatočné dni sú obdobím nádeje, ktorá nie je lacným optimizmom, že všetko
dobre dopadne že všetko má zmysel – bez ohľadu na to, či budú naplnené naše
predstavy a priania. Z príbehu, ktorý začína v maštali a ktorý vedie cez kríž môžeme čerpať svoju nádej, jedinú nádej, ktorá nás dokáže napriek všetkému udržať
nad hladinou a každý deň prispieť k dobrým činom.
Čas
K čomu využiť sviatočný čas? Urob si čas na myslenie, to je zdrojom sily.... Urob si
čas, na hranie, to je tajomstvo sily... Urob si čas na čítanie, to je sejba múdrosti...
Urob si čas na to aby si prejavil priateľstvo, to prináša radosť... Urob si čas na snívanie, to ta povznesie ku hviezdam... Urob si čas na lásku, to je radosť života...Urob si čas na spokojnosť, to je hudba duše...
Úsmev
Niekomu sa vytratil zo života, z tváre, ale k Vianociam by mal patriť. Keď sa na
niekoho usmejete, alebo ho pochválite, môžete mu vrátiť zmysel života. Možno si
spomeniete na deň, keď ste práve nemali náladu. Zrazu sa na vás niekto usmial alebo
povedal: ,,Dnes ti to sluší!” „To sa ti podarilo!” „To je skvelé že sme spolu!” Nebolo vám
hneď lepšie? Úsmev a pekné slovo vás nestoja nič, ale pre druhého môže mať veľkú cenu. Môžu premeniť i všedný deň v sviatočný.
-www.víra.cz-

VIANOČNÝ SLOVNÍK

 DETI, MLÁDEŽ, RODIČIA

 SOBOTA PLNÁ ŠPORTU
Dopoludnia 06. 11. ožil Kultúrny dom
športom. Uskutočnil sa Florbalový turnaj
25

STEBLO SLAMY

PRE POTEŠENIE DUŠE

Pastieri sa vracali z Betlehema, kde
sa poklonili Ježiškovi narodenému
v maštali. Niesli mu náruče darčekov
a potom sa vracali s prázdnymi rukami. Okrem jedného z nich, mladučkého pastiera, skoro ešte chlapec.
Ten si z Betlehemskej maštale, predsa len niečo odniesol. Celú cestu tú
vec pevne držal v dlani. Ostatní by si
to ani nevšimli, keby sa ktosi neopýtal?: „ Čo to máš v ruke?“
„ Steblo slamy,“ odpovedal mladík.
„Vzal som si ho z jasličiek, v ktorých
ležalo dieťa.“
„ Steblo slamy,“ posmievali sa mu
ostatní.
„ Také smetie! Zahoď to!“
Mladý pastier rozhodne pokrútil hlavou.
„Nie, Nie“ namietal, „ja si ho schovám. Pre
mňa je to znamenie, pripomína mi to malého Ježiška. Vždy, keď si ho vezmem do ruky, spomeniem si na neho i na to čo o ňom
hovorili anjeli.“
Na druhý deň sa pastieri znovu začali
posmievať mladíkovi: „Čo si urobil s tým
steblom slamy?“ Mladík
im ho ukázal. „Stále ho
nosím so sebou.“ „Zahoď
to, k ničomu ti to nie je.“
„Nie. Má veľkú cenu. Ležal
na nej Boží Syn.“ „No
a čo? Dôležitý je predsa
Boží Syn a nie kus slamy.“
„Mýlite sa. Veľkú cenu
má i to steblo slamy. Na
čo inom by ležal, keď je
tak chudobný? Boží Syn
potreboval trochu slamy.
To ma poučilo, že Boh
potrebuje i obyčajných
ľudí a veci. Potrebuje nás,
24

ktorý nemáme veľkú cenu, ktorí moc toho
nevieme.“ Steblo ako keby malo pre toho
pastiera, čím ďalej väčší význam. Na pastve
ho často držal v ruke, spomínal na slova
anjelov a bol šťastný, že má Boh tak rád
ľudí, že sa stal rovnako malým ako oni.
Potom mi však jeden z pastierov vytrhol
steblo z ruky a rozhorčený vykríkol: „Daj už
s tím steblom pokoj! Bolí nás z tých tvojich
hlúpostí hlava!“ Steblo slamy nahnevane
stisol a zahodil.
Mladík v pokoji vstal, zdvihol steblo zo
zeme a opatrne sa narovnal. „Vidíš, zostalo rovnaké ako predtým. Stále je to steblo
slamy. Ani tvoj hnev s ním nič neurobil.
Samozrejme, zničiť steblo slamy je ľahké.
Ale premýšľal si už niekedy o tom, prečo
nám Boh daroval malé dieťa, keď potrebujeme silného záchrancu a vojvodcu? Raz
vyrastie bude z neho muž a nič ho neporazí. Aj cez ľudskú zlobu zostane tým, čím je Spasiteľom, ktorého nám zoslal Boh.“ Mladý pastier sa usmial a so žiariacim pohľadom pokračoval: „Božia láska sa totiž nedá
zničiť a zahodiť. Aj keď sa zdá krehká
a slabá ako steblo slamy.“
-www.víra.cz-

mládeže, ktorého sa zúčastnili 4 družstvá
(tri z Červeníka a jedno z Leopoldova). Medzi „hokejovými“ zápasmi sme sa vonku,
na tráve, zabávali pri krikete a
„handrovom“ futbale. Ďakujeme rodičom,
ktorí nám pripravili malé očerstvenie.

 UŽ
Druhý októbrový týždeň sme urobili zameranie a vykopanie základov pod Farské
pastoračné centrum. „Dobrý Bože, nech je
toto dielo TEBE na slávu a ľuďom na osoh.
Amen“.
 NA CESTÁCH
12.- 13. 10. sme vykonali farskú púť. Cieľom prvého dňa bola Levoča. Autobus nás
vyviezol až na Mariánsku horu, keďže sme
rešpektovali niektorých starších, resp. na
pešie stúpanie nie celkom disponovaných
spolupútnikov. Tu, v Bazilike minor, sme
asi okolo 10,30 slávili sv. omšu. Po nej, po
krátkom posilnení a návšteve prameňa,
sme odišli na obhliadku mesta a chrámu sv.
Jakuba. Ďalším bodom programu prvého
dňa bola návšteva katedrály sv. Martina v
Spišskej Kapitule a nocľah v Spišskom Podhradí. V sobotu ráno sme sa vydali na cestu
do Prešova. Sv. omšu sme mali o 10,00
v konkatedrále sv. Mikuláša. Vzápätí nás
čakala prehliadka pamätihodností mesta,

počas ktorej nás sprevádzala pani Dr. Petránska. Ľudia mali veľký zážitok najmä
s ikonostasu v gréckokatolíckej katedrále.
O 15,00 sme nastúpili na spiatočnú cestu,
ktorú sme prerušili iba dvakrát. Prvý raz
v Liptovskej Osade, kde sme si dali bryndzové halušky v Jánošíkovej kolibe a potom
na Starých Horách, kde sme sa zúčastnili
večernej sv. omše v pútnickom chráme
Panny Márie. O 21,30 sme boli v Červeníku.
 DON
15.- 21. bol v našej farnosti na návšteve
84-ročný slovenský salezián, kňaz don Alojz
Pestún, SDB, ktorý pôsobí v Kalifornii.
 AK NEZALEJEŠ, NEPORASTIE
23. 10. sa zalievali základy pod Pastoračné centrum. Financie z ABÚ stále neprišli!
Treba sa iba modliť...
 OPÄŤ
Októbrová zbierka na stavbu Pastoračného centra vyniesla 2.030,-€ a zbierka na
misie 160,-€.Pán Ján Vančo obetoval na
stavbu 6.900,-€. „ Bože, požehnaj všetkých!
Amen.“
 VŠETKÝCH SVÄTÝCH
Prikázaný sviatok Všetkých svätých pripadol v tomto roku na štvrtok. Pri tejto príležitosti prijalo veľké množstvo veriacich
sviatosť zmierenia (spovedal som 01. 11.
nepretržite 6 hodín). Veriaci sa podľa starej
tradície našej cirkvi snažili od 01. 11. do 08.
11. získať plnomocné odpustky pre duše
v očistci. Predpokladom ich získania je, že
nábožne navštívia kostol (resp. kaplnku),
kde sa pomodlia Modlitbu Pána a Verím
v Boha. Okrem toho majú splniť tri podmienky: vykonať si sv. spoveď (krátko pred
tým, alebo potom), prijať Eucharistiu
(najlepšie v ten istý deň) a pomodliť sa na
úmysel Svätého otca (stačí Otčenáš, Zdravas a Sláva). Ďalej treba úprimne vylúčiť
akúkoľvek pripútanosť ku hriechu.
5

 REKOLEKCIE
05.11. bola v našom dekanáte kňazská
rekolekcia v Žlkovciach. Prítomní boli
i niekoľkí veriaci z našej filiálky Ratkovce.
 TT NOVÉNA
Ako býva zvykom, aj v tomto roku mnohí
farníci navštevovali od 12. do 21. 11. Baziliku sv. Mikuláša v Trnave, aby si uctili milostivý obraz Božej Matky. Homílie počas
celej novény mali rôzni rehoľníci
a tematicky boli zamerané na Rok viery.
 DOTÁCIA
14. 11. sme obdržali 840,- € z Obecného
úradu. Ide o dotáciu, ktorá sa má použiť na
úhradu časti výdavkov za spotrebovanú
energiu v kostole. Chcem za tento dar
v mene nás všetkých poďakovať.
 ČERVENÍCKE HODY
V nedeľu 18. 11. celý kostol priam voňal
čistotou. V tento deň sme si totiž pripomenuli „patrocínium“- sviatok našej patrónky.
Náš chrám i celá farnosť je zasvätená Obetovaniu Panny Márie. Ani drobné jesenné
mrholenie nenarušilo slávnostnú atmosféru tohto dňa. Postarala sa o to i miestna
dychová hudba, ktorá sprevádzala bohoslužby, ako i „dievčence“, ktoré triezvo
a veľmi vkusne kvetmi vyzdobili kostol.
Niektorí ľudia- aj tí, ktorí nechodia do kostola- pri tejto príležitosti urobili medzi sebou zbierku a 100,- € darovali na výzdobu
kostola. Všetkým patrí vďaka.
 OSVIEŽENIE
Počas mojej neprítomnosti vo farnosti,
ma od 20. do 23. 11. zastupoval dp. Róbert
Vacula, kaplán z Hlohovca. Jeho prítomnosť je vždy milým osviežením duchovného života vo farnosti. Nech ho Pán Boh
v jeho službe požehnáva.
 ODHALENIE
Tým, čo v rokoch 1948-1989 nestratili
odvahu mať vlastné presvedčenie a stáť si
6

za ním—nespravodlivo odsúdeným a poníženým svedkom viery je venovaná pamätná tabuľa, ktorej odhalenie a požehnanie
sa začalo sv. omšou v kostole Narodenia
Panny Márie v Ratkovciach dňa 1. decembra o 10,30. Pamätná tabuľa týchto obetí
je na miestnom cintoríne.

 S PREDCHUŤOU VIANOC
V prvú decembrovú nedeľu (02. 12.
o 15,30) bude v našom kostolíku už tradičný Adventno-vianočný koncert. Skúsme si
ho vo svojom osobnom programe zaplánovať.
 TVORÍM, TVORÍŠ, TVORÍME
V nedeľu, 09. 12., usporiadame
v Kultúrnom dome Vianočné workshopy.
Budete si môcť zakúpiť rôzne vianočné
výrobky. Výťažok z týchto výrobkov pôjde
na stavbu Farského pastoračného centra.
„ANJELI“ MEDZI NAM
09. 12. budeme udeľovať titul ANJEL FARNOSTI. Tento rok budeme spolu rozhodovať o kandidátovi. V priebehu týždňa nájdete na stolíku s obetnými darmi papier
z menami kandidátov, z ktorých jedného
budete môcť vybrať a zakrúžkovať. Môžete
aj vlastného kandidáta napísať, o kom si
myslíte , že si zaslúži tento titul.

kajšie aktivity a začali sme tráviť viac času
spolu - a dodnes v tom pokračujeme. Preto
dnes chcú byť členovia našej rodiny spolu.
Naozaj sa máme medzi sebou radi. "
Naozaj potrebujeme toľko aktivít?
Niektoré rodiny žijú v šialenom tempe.
Hovoril som s rodičmi, ktorých deti začali v
troch či štyroch rokoch s gymnastikou, v
piatich s futbalom, v šiestich s florbalom a
v siedmich s karate. Poznám desaťročného
jedináčika, ktorému matka dovolila, aby
počas jedinej sezóny hral v troch basketbalových tímoch! Takýto prístup k výchove
detí je šialený!
Naša sedemročná dcéra Lauren nie je v
žiadnom športovom klube. Niekto možno
povie, že je
ochudobnená,
ale prial by som
vám, aby ste
videli jej nadšenie, keď sa jej
veľký brat Kevin
vráti
domov!
Lauren si nepraje byť nikde
inde ako v jeho
blízkosti.
Ak váš syn chodí v pondelok na skauting,
v utorok a vo štvrtok na tréning basketbalu, v stredu má skúšky hudobnej skupiny, v
piatok a v sobotu hrá basketbalové zápasy,
kedy bude mať čas na vytváranie vzťahov s
vami a so svojimi súrodencami? Naše deti
sa navzájom milujú, pretože si spolu mohli
vytvoriť vzťah. Vzťah si vytvorili, pretože
sme spolu trávili dostatok času.
Rodina nie je niečo, čo ste dostali. Je to
niečo, čo tvoríte.
Recept je veľmi jednoduchý. Čím budú
vaše deti staršie, tým väčšiu radosť budete
mať z ich vzťahov. Len máločo v živote mi

poskytuje toľko uspokojenia, ako keď sedíme pri obede s našimi dospelými deťmi a
ich životnými partnermi, hovoríme a smejeme sa a radujeme sa z toho, že sme spolu
aj so svojimi malými deťmi.
K vytvoreniu rodiny treba niečoho viac
než len pár uponáhľaných chvíľ v posteli,
po ktorých nasleduje deväť mesiacov čakania a potom trochu chaotický pôrod. Tým
síce rodina môže začať, rozhodne sa tak ale
neudržiava. Ak chcete vytvoriť rodinu, musíte spolu tráviť čas, musíte spoločne jesť,
hrať hry a hovoriť spolu. A niečo také nie je
možné, tak váš dom funguje ako hotel.
Naša kultúra žije takým tempom, že
prakticky každému rodičovi, ktorý číta túto
knihu, môžem poradiť: "Nech
už sa vaše
deti venujú
akýmkoľvek
aktivitám,
obmedzte
ich na polovicu." Môžete so mnou
nesúhlasiť.
Ak sa podľa mojej rady nezariadite, nečudujte sa, že vaše deti nebudú stáť o to, aby
boli spolu, ako náhle dorastú do veku, kedy
chodia von sami. Ak budete svojho syna
chrániť tým, že obmedzíte jeho vonkajšie
aktivity, potom je v hre ešte niečo iné ako
vytváranie vzťahov. Ak chcete život svojho
syna skutočne ovplyvniť, musíte s ním tráviť čas. Iné cesty nie je. Ak chcete, aby sa o
vzťahu k ženám syn naučil niečo od vás, a
nie od šestnásťročnej Sally zo susedného
bloku, musíte si položiť otázku: Som ochotná s ním tráviť toľko času ako Sally?
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POTREBUJE

TRÁVIŤ

ČAS SPOLU

Raz sme mali doma hosťa - redaktora, ktorý prišiel z iného mesta.
Bolo to v decembri a náš syn Kevin
sa vrátil z vysokej školy domov. Boli
u nás aj Krissy a jej manžel Denis.
Ten redaktor si všimol, ako si naše
deti užívajú, že sú spolu. Potom mi
položil otázku:

"Ako sa vám podarilo vychovať takúto
rodinu?"
"Ako to myslíte?" Spýtal som sa.
"Ako dosiahnete to, že všetci chcú byť
doma spolu?"
"To záleží na budovanie vzťahov," odpovedal som. " Keby sa naše deti päť či šesť
večerov v týždni vydali každý iným smerom, nikdy by sme nemali čas vytvárať rodinu. Preto sme drasticky obmedzili von-

ÚDAJNÉ VEĽKÉ
JEŽIŠA KRISTA

VAROVANIE

Biskup Sečka k šíreniu údajného
Veľkého varovania Ježiša Krista.
Spišská Kapitula 21. novembra (TK
KBS) - biskup Mons. Štefan Sečka
vydal na základe hlásenia kňazov a
telefonátov od veriacich, že internetom sa šíri údajné Veľké varovanie Ježiša Krista. Pri tejto príležitosti vydal stanovisko:
Drahí bratia a sestry!
Dozvedel som sa, že v niektorých farnostiach sa veľmi rozšírili posolstvá o takzvanom dni Božieho Veľkého varovania, ktoré
vyplývajú z údajných súkromných zjavení
nejakej írskej vizionárky. Tieto posolstvá sa
rozširujú prostredníctvom internetu. Zistil
som, že ide o bludnú náuku, ktorá nie je v
súlade s učením Katolíckej cirkvi a vykazuje
známky sektárstva. Celá táto náuka je síce
poprepletaná modlitbami k Božiemu milosrdenstvu a výzvami k svätej spovedi tak,
ako to učí aj Katolícka cirkev, avšak citáty
zo Svätého písma sú komentované a vysvetľované svojvoľne a v rozpore s učením
Katolíckej cirkvi. Podobné tendencie boli
už v prvotnej Cirkvi, preto sv. Peter apoštol
napísal: „Predovšetkým však vedzte, že
nijaké proroctvo v Písme nepripúšťa súkromný výklad“ (2Pt 1, 20).
Po zhliadnutí tejto internetovej stránky
som tiež zistil, že veriaci sú nabádaní, aby
si zaobstarali tzv. „pečať živého Boha“,

STANOVISKO

VIANOČNÝ HYMNUS NA LÁSKU

1 Kor. 13, 1 – 8
Keby som svoj dom perfektne ozdobila svetelnými retiazkami, jedľovými vetvičkami a cvendžiacimi zvončekmi, ale nemala lásku ku svojej rodine, nie som nič viac, než aranžérka.
Keby som sa lopotila v kuchyni, napiekla kilá
vianočných koláčov, navarila labužnícke pokrmy a pripravila vzorovo prestretý stôl, ale
nemala lásku ku svojej rodine, nie som nič
viac, než kuchárka.
Keby som pomáhala variť polievku pre bezdomovcov, spievala koledy v domove pre seniorov a všetok svoj majetok darovala pre dobročinnosť, ale nemala lásku ku svojej rodine, nič
by mi to neosožilo.
Keby som ovešala vianočný stromček trblietajúcimi guľami a vianočnými hviezdami, zúčastnila sa veľkolepých slávností, spievala sóla v kostolnom zbore, ale zabudla na
Ježiša, potom som nepochopila, čo sú Vianoce.
Láska preruší pečenie, aby mohla vziať dieťa do náručia.
Láska zanechá zdobenie a pobozká manžela.
Láska je priateľská a trpezlivá napriek chvatu a stresu.
Láska druhým nezávidí ich dom so vzácnymi vianočnými porcelánovými servismi a nádhernými obrusmi.
Láska neokrikuje deti, ale je vďačná za to, že sú.
Láska nedáva iba tým, od ktorých môže niečo očakávať, ale rada obdaruje práve tých,
ktorí to nemôžu odplatiť.
Láska všetko vydrží, všetkému verí, vždy dúfa, všetko znáša. Láska nikdy neprestáva.
Mobilné telefóny špičkovej kvality sa rozbíjajú, perlové náhrdelníky sa stratia, golfové
palice zhrdzavejú. Ale darovaná láska zostane.
-www.chris-net.sk-

ktorá má byť posvätená kňazom. Pripomínam, že žiaden kňaz verný Kristovi a jeho
Cirkvi nesmie v tejto veci spolupracovať,
lebo by sa dopustil prehrešenia voči viere a
svojmu úradu. Na kohokoľvek, kto bude
šíriť tieto bludné posolstvá sa vzťahujú dosť
prísne slová Svätého písma, ktoré napísal
sv. apoštol Pavol Galaťanom:
„Čudujem sa, že od toho, ktorý vás povolal v Kristovej milosti, tak rýchlo prebiehate
k inému evanjeliu. Ono ani nie je iné, ibaže
sú niektorí, čo vás mätú a chcú prekrútiť
Kristovo evanjelium. Ale keby sme vám
hlásali my alebo aj anjel z neba iné evanjelium, ako sme vám hlásali, nech je prekliaty! Ako sme už povedali, aj teraz znova
hovorím: Ak by vám niekto hlásal iné evanjelium ako to, ktoré ste prijali, nech je prekliaty! Chcem si teraz nakloniť ľudí alebo
Boha? Alebo sa usilujem páčiť sa ľuďom?
Keby som sa ešte chcel páčiť ľuďom, nebol
by som Kristovým služobníkom.“ (Gal 1, 69).
Všetkých veriacich, ktorí možno z nevedomosti začali veriť uvedeným posolstvám,
prosím a dôrazne žiadam, aby opustili tieto
bludné náuky a nešírili ich. Na túto záležitosť som bol povinný upozorniť v záujme
čistoty katolíckej viery, poslušnosti a jednoty so Svätým Otcom, ako aj v záujme spásy
vašich duší.
V Pánu oddaný + Štefan Sečka, spišský
biskup
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a zamiešame. Detské piškóty rozmrvíme (postrúhame) a zamiešame do pripraveného
punču. Spolu všetko premiešame. Poleva: Maslo rozohrejeme, pridáme kakao, cukor,
mlieko a maizenu. Znova zahrievame a vymiešame dohladka.

SLOVENSKO SA MODLÍ

Deväť dní pred Štedrým dňom ožije
naše Slovensko modlitbami a spevmi. Na základe Lukášovej správy v
evanjeliu o tom, ako Jozef s Máriou
hľadali útulok pre Ježiša, vznikla
ľudová pobožnosť - hľadanie prístrešia pre Svätú rodinu. Starodávna tradícia, ktorú si z detstva pamätali už len starší ľudia, znovu sa
udomácnila v našich rodinách. V
posledných rokoch sa táto pobožnosť stala u nás priam ľudovým
hnutím. Po dedinách i niektorých
mestských sídliskách sa utvorí niekoľko skupín, ktoré konajú predvianočný deviatnik. Počet týchto skupín z roku na rok narastá. Takže v
predvianočnom období sa doň na
Slovensku zapájajú už tisícky veriacich. Slovensko sa modlí!
Jednu skupinu obyčajne tvorí
deväť rodín. Po deväť dní putujú s
obrazom Svätej rodiny vždy do inej
rodiny. Sprievod ide s lampášmi alebo horiacimi sviecami v rukách za
spevu adventnej piesne. Pobožnosť

UŽ VIEŠ PREČO?

PUTOVALI SME...

Tento článok bude o Slovensku.
O jeho prírode, mestách, histórii,
či architektúre. V jedno jesenné
piatkové ráno sme sa za objavovaním jeho krás vydali aj my. 12.
septembra- v skorých v ranných
hodinách- bolo okolo červeníckej zvonice
hlučnejšie než inokedy. Príčina bola jednoduchá: spolu s naším kňazom bratom Matejom a ostatnými spolu farníkmi sme začínali púť, ktorej cieľom boli niektoré pútne
miesta na východnom Slovensku.
Prvou zastávkou bolo mesto Levoča.
Hneď pri vstupe sme boli „zaskočení“ nádhernou panorámou mesta, ktorej dominovala vysoká hora a na nej Bazilika. Vedeli
sme, že tam je cieľ našej cesty. Naša radosť
bola o to väčšia, lebo sme vedeli, že tam
budeme mať vlastnú svätú omšu. Po bohoslužbe, ktorú celebroval brat Matej, sme sa
mohli z vrchu hory pokochať krásnym výhľadom na Levoču a jej krásne okolie. Zistili
sme už dávno poznané, že spišská krajina

je naozaj nádherná. Keď sme sa „nasýtili“
pohľadom a trošku posilnili i chlebom, nasledovala prehliadka tohto historického
mesta. V centre hlavného námestia nás
vítal majestátny gotický Chrám Sv. Jakuba.
Vzácna ochota a kvalifikovaný výklad pani
sprievodkyne nám postupne odkrýval
množstvo umeleckých diel, ktorých má
tento kostol nadmieru. Samozrejme, že nás
najviac upútal najväčší ručne vyrezávaný
gotický oltár na svete- oltár vychýreného
Majstra Pavla z Levoče. V tento deň sme
navštívili aj Spišskú kapitulu. Po návšteve
tamojšej Katedrály sv. Martina sme navštívili i cintorín, kde je pochovaný nedávno
zomrelý biskup Mons. František Tondra. To
sme ešte nevedeli, že „eso“ dňa ešte len
príde. Čakalo nás na ceste, v osobe súčasného diecézneho biskupa Mons. Štefana
Sečku. Bolo to milé, prekvapivo náhodné a
spontánne stretnutie s otcom biskupom
Štefanom. Po krátkej rozprave s ním, nás
i naše putovanie požehnal... Tento deň,
bohatý na zážitky, sme zakončili spoločnou
modlitbou v peknom a útulnom penzióne
v Spišskom Podhradí, kde sme nocovali.
A aby dobrý Boh ukázal nesmiernu mieru
milosti, daroval nám v tento večer ešte
nádherný, priam rozprávkový pohľad na
osvetlený Spišský hrad. Bol tak blízko, že
sme ho mali
skoro ako na
dlani.
Po pokojnej
noci
a oddýchnutí,
nás na druhý
deň
čakalo
ďalšie mesto.
Mesto Prešov.
Aj tu sme mali
k dispozícií

Keď idem k sv. spovedi
a úmyselne nepoviem pred kňazom – a tým pádom i pred Bohomo nejakom hriechu, znamená to,
že je celá táto spoveď neplatná
a vypovedané hriechy sa mi neodpustia?
Sviatosť zmierenia je celá neplatná
v prípade, že človek vedome zamlčí ťažký hriech. Tie sme povinní
vyznávať, zatiaľ čo ľahké hriechy

sa riadi podľa brožúrky Kto dá prístrešie
Svätej rodine? V tomto spoločenstve sa
napĺňajú Ježišove slová: „Kde sú dvaja
alebo traja v mojom mene, tam som ja
medzi nimi.“
Veriaci počas predvianočného deviatnika hľadajú duchovné prístrešie pre Ježiša.
Prosia, aby sa Ježiš na Vianoce duchovne
zrodil v ich srdciach a rodinách. Rodiny,
ktoré sa rozhodnú prijať Ježiša do svojho
príbytku, obohacuje silný duchovný zážitok. Predvianočný deviatnik ich nalaďuje
na Vianoce, prináša im do rodín Božie požehnanie a s ním radosť, pokoj, jednotu,
lásku. A to je v dnešnej dobe veľký Boží
dar.
-Posol-

povinní vyznávať nie sme. Samozrejme sa
odporúča, aby vyznanie obsahovalo všetky
vedomé previnenia. O niektorých hriechoch sa pochopiteľne hovorí veľmi ťažko.
Ale nie je dôvod mať strach niečo vyznať,
hanbiť sa a pod. Kňaz v spovednici človeka
neposudzuje ani neodsudzuje, ale zvestuje
mu Božie odpustenie. Nakoniec i on sám je
človek hriešny a vie, čo to je ľudská slabosť.
-Petr Šikula21

PÓROVÁ POMAZÁNKA
Potrebujeme: 1 ks veľkého póru, 1 sterilizovanú
malú kukuricu (v sladko-slanom náleve), 2 jablká
(sladké), 1 ks majonézy Majolka (používam DONA), 2 vajíčka.
Postup: Natenko nakrájame pór, postrúhame
jablká a posekáme natvrdo uvarené vajíčka.
Všetko vložíme do nádoby, pridáme kukuricu
a zalejeme majonézou. Hmotu premiešame
a dochutíme čili paprikou a sladkou paprikou.
VIANOČNÉ REZY
Potrebujeme:
Cesto: 6 vajec, 6 lyžíc práškového cukru, 1 balíček vanilínového cukru, 2 lyžice vlažnej
vody , 2 lyžice kakaa , 3 lyžice pomletých orechov , 2 lyžice jemnej strúhanky, 1 lyžicu
hladkej múky
Orechová plnka: 140 g pomletých orechov, 80 g práškového cukru, 50 g masla, 10 ml
mlieka Punčová plnka: 350 ml vody, 6 lyžíc kryštálového cukru, 1 lyžicu marmelády, šťavu
z jedného citróna, 20 ml rumu, 300 g detských piškót Poleva: 100 g masla, 100 g práškového cukru, 2 lyžice kakaa, 2 lyžice mlieka, 1 lyžicu maizeny
Postup: Žĺtky s práškovým a vanilínovým cukrom vyšľaháme dopenista. V priebehu šľahania postupne pridáme 2 lyžice vlažnej vody, potom pomleté orechy, kakao, strúhanku,
múku a nakoniec jemne vmiešame tuhý sneh vyšľahaný zo 6 bielkov. Cesto rozotrieme
na vymastený, múkou vysypaný plech a upečieme. Vychladnutý koláč na plechu potrieme orechovou plnkou, rozkrojíme po šírke na polovicu. Potom na jednu polovicu koláča
nanesieme punčovú plnku a zakryjeme druhým plátom, tak aby orechová plnka bola uložená zvrchu na punčovej plnke. Múčnik
prikryjeme papierom, zaťažíme doskou a
závažím. Nakoniec polejeme kakaovou
alebo čokoládovou polevou. Orechová
plnka: Orechy, cukor a maslo zalejeme
vriacim mliekom, premiešame a necháme vychladnúť. Punčová plnka: Spolu
uvaríme vodu, citrónovú šťavu, kryštálový cukor a marmeládu, necháme vychladnúť. Do vychladnutej zmesi vlejeme rum
20

výklad. Po sv. omši v Konkatedrále sv. Mikuláša, nás historička, pani PhDr. Záhoranská, nezištne sprevádzala po chrámoch
a ostatných pamätihodnostiach v centre
mesta. Vrcholom bola pre nás návšteva
gréckokatolíckej Katedrály, v ktorej sme sa
modlili pri kópii Turínskeho plátna a tiež
nad hrobmi dvoch gréckokatolíckych biskupov- mučeníkov- biskupa Hopku a biskupa
Gojdiča. Bázeň striedala radosť... Výklad
pani doktorky bol taký bohatý, že trval skoro celé dopoludnie... 15,00 na prešovskej
veži dávalo tušiť, že sa priblížila hodina
našej spiatočnej cesty. V autobuse sa striedali modlitby s piesňami, ako prejav vďačnosti voči dobrému Bohu. Milým osvieže-

ním bola nečakaná a neplánovaná zastávka
na Starých Horách a naša účasť na sv. omši.
Večer sme prišli domov, trochu unavení,
ale plní nadšenia. Veľmi sa chceme poďakovať Pánu Bohu že sme mohli zažiť naozaj
duchom plné, láskavé spoločenstvo
a vykochať sa v kráse nášho Slovenska, a
našich miest. Vrelá vďaka patrí aj nášmu
bratovi Matejovi, za jeho obetavosť a vždy
pokojné a správne sa zachovanie v každej
situácii. A napokon nezabúdame poďakovať ani nášmu pánovi „autobusárovi“, ktorý nás bezpečne viedol na našej Púti. Sme
veľmi radi, že sme sa aj takouto formou
mohli navzájom spoznať. A už sa veľmi
tešíme na ďalšiu púť...
-pútnici-

Chlapec sa prechádzal v horách so
svojim otcom. Zrazu sa potkol,
spadol, udrel sa a zakričal:
"Aaaaaa!" Popri bolesti začul z hôr
hlas, ktorý zopakoval: "Aaaaaa!"
Zo zvedavosti sa opýtal: "Kto si?" A
dostal odpoveď: "Kto si?" Potom
zakričal : "Ja ta počujem! Kto ale
si?" A hlas odpovedal: "Ja ťa počujem! Kto ale si?" Nahnevaný chlapec znovu zakričal: "Hlupák!" A dostal odpoveď:
"Hlupák!"
Vtedy sa chlapec
pozrel na svojho
otca a opýtal sa:
"Oci, čo sa deje?"
Otec sa usmial a
povedal:
"Synček
môj, teraz pozorne
počúvaj." A potom
muž zakričal: "Ty si
najlepší!" Hlas odpovedal: "Ty si najlepší!" Dieťa bolo prekvapené a nerozu-

melo. Tak mu otec vysvetlil: "Ľudia to volajú ozvena, ale v skutočnosti je to ŽIVOT.
Život - ako ozvena, t i vracia to, čo ty povieš, alebo spravíš. Život nie je nič iné ako
odraz našich činov. Ak si ty praješ viac lásky
na svete, musíš vytvoriť viac lásky v tvojom
srdci. Ak chceš, aby ťa ľudia rešpektovali,
musíš ty rešpektovať ich. Toto je princíp,
ktorý treba vložiť do všetkého v živote.
Život ti vracia to, čo si dal ty jemu. Náš život - to je zrkadlo nás samotných. :-) -net-

PRÍBEH...

a pečieme 12 až 15 minút na prostrednej priečke rúry. Upečené šišky necháme vychladnúť a posypeme prášk. cukrom. Marmeládu nahrejeme, lyžicou dáme do menšieho mikroténového sáčku, na rožteku ktorého vystrihneme malú dierku. takto napĺňame jamky v
šiškách. Marmeládu v šiškách necháme 1-2 dni schnúť, potom šišky uložíme do škatule. Sú vynikajúce! V podstate je to recept taký ako na vanilkové rožky, takže som asi z
polky cesta spravila rožky a z druhej časti tieto šišky.
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(spracované podľa knihy Henriho J. M. Nouwena Cesta srdca)

NA POKRAČOVANIE

Myšlienky, ktoré vám predkladám,
nie sú moje. Sú to myšlienky Henriho J. M. Nouwena, ktorými nás pozýva na zvláštnu púť. Cieľom nie je
nejaké vzdialené miesto. Cieľom je
naše vlastné srdce. Možno sa nám
na tejto púti podarí stretnúť sa s
Bohom.
Ako v našej rušnej službe bežného
života uskutočňovať modlitbu srdca.
Odpoveď na túto otázku ponúka
Nouwenova knižka v definovaní
jasných pravidiel modlitby, ktoré
nám pomáhajú formulovať tri znaky
modlitby srdca:
1. Modlitbu srdca udržujú pri živote krátke a jednoduché modlitby
2. Modlitba srdca je neustála.
3. Modlitba srdca zahŕňa všetko.
1.Modlitbu srdca udržujú pri živote krátke
a jednoduché modlitby
Publikácia spomína príbeh Otca Makaria,
ktorého sa raz pýtali: „Ako sa máme modliť?“ Starec odpovedal: „Netreba veľa rečí;
stačí len vystrieť ruku a povedať: ‚Pane,
zmiluj sa tak, ako vieš, a tak, ako chceš.‛ A
keď zápas silnie: ‚Pane, pomôž.‛ On veľmi
dobre vie, čo potrebujeme a požehnáva nás
svojou milosťou.“ Toto je veľmi múdra rada
pre všetkých, čo sme tak veľmi závislí na
slovách. Tiché opakovanie jedného slova
nám môže pomôcť zostúpiť mysľou do srdca. Nemá to nič spoločné s mágiou. Naopak, často opakované slovo alebo veta
nám má pomôcť sústrediť sa, dostať sa k
jadru, vytvoriť vnútorný pokoj a v ňom počuť Boží hlas. Keď sme napríklad strávili
ráno dvadsať minút v Božej prítomnosti
opakujúc slová „Pán je môj pastier“, uhniezdia sa v našom srdci a zostanú tam po
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celý zvyšok nášho hektického dňa. Modlitba môže pokračovať v srdci aj pri rozhovore, štúdiu, práci v záhrade alebo na stavbe
a vďaka nej si môžeme v každej chvíli dňa
uvedomovať Božie riadenie. Tie slová nám
nemajú pomôcť pochopiť, čo znamená, že
Boh je naším pastierom, ale majú nám
otvoriť bránu k prežívaniu prítomnosti
Boha ako pastiera vo všetkom, čo konáme,
hovoríme alebo si myslíme.
2. Modlitba srdca je neustála
Na príklade života otca Lucia nám autor
rozpráva, ako je možné modliť sa neustále.
Starca raz navštívili mnísi istej mesaliánskej sekty a on sa ich opýtal: „Akú fyzickú
prácu
konáte?“
Oni
odpovedali:
„Nerobíme nijakú fyzickú prácu, ale ako
povedal apoštol, neustále sa modlíme´.“
Starý muž sa ich opýtal, či niečo jedli a či
spali a oni odvetili, že áno. Povedal im
teda: „Kto sa modlí miesto vás, keď jete a
spíte?“ Mnísi nevedeli, čo na to odpovedať. A on im riekol: „Prepáčte, ale nekonáte, ako hovoríte. Ja vám ukážem, ako sa
neustále modlím, kým fyzicky pracujem.
Sadnem si s Bohom, namáčam trstinu,
preplietam ju a hovorím: ‚Pane, zmiluj sa
nado mnou; pre svoju veľkú dobrotu a pre

ADVENTNÉ OLEJOVÉ KOLÁČIKY
Potrebujeme:
Cesto: 500 g hladkej múky, 1,5 dcl
oleja, 100 g kryštálového cukru, 2 žĺtky, štipka soli, 250 ml vlažného mlieka , 30 g droždia
Tvarohová náplň: 300-400 g tvarohu, 2 žĺtky, 100 g kryštálového
cukru, hrozienka(nemusia byť)
Okrem toho: slivkový lekvár, troška rumu, na potieranie
vajce
Posýpka: hrsť polohrubej múky, hrsť cukru, trošku masla alebo Hery
Postup: Do misy nasypeme múku, vyhĺbime jamku, nasypeme cukor, rozdrobíme droždie
a prilejeme časť z vlažného mlieka. Necháme vzísť kvások. Po vykysnutí kvásku pridáme
ostatné suroviny, dôkladne vypracujeme a dáme kysnúť na teplé miesto. Počas kysnutia
dva krát premiesime. Keď cesto dôkladne vykysne, rozdelíme ho na dve polovice a tie
postupne rozvaľkáme a narežeme na štvorčeky cca 4x4 cm. Na každý štvorček dáme kopcovitú lyžičku tvarohovej náplne - tú sme pripravili tak, že tvaroh sme dali do plátenka a
vyžmýkali sme z neho všetku prebytočnú vodu, potom sme pridali ostatné suroviny a
dôkladne sme všetko vymiešali. Na tvarohovú náplň môžeme položiť hrozienka namočené v ume. Zabalíme do buchtičiek a uložíme na plechy vyložené papierom na pečenie.
Mne vyšli dva plechy - cca 30 koláčikov. Koláčiky prikryjeme utierkou a necháme ešte 15
minút kysnúť. Po 15 minútach do koláčikov vareškou vyhĺbime jamku, potrieme ich rozšľahaným vajíčkom, do ktorého môžeme pridať malú lyžičku sladkej smotany. Slivkový
lekvár rozmiešame s troškou rumu, naplníme do zdobičky a naplníme koláčiky. Z múky,
Hery alebo masla, cukru urobíme drobenku a koláčiky ňou posypeme. Potom už len koláčiky upečieme. Piekla som na 180 °C.

MŇAM, MŇAM...

PUTOVANIE DO VLASTNÉHO SRDCA /II/

HUSÁRSKE ŠIŠKY
Potrebujeme: suroviny na asi 60 šišiek: 100 g
lieskových orieškov, 300 g hladkej múky, 100
g práškového cukru, 1 balíček vanilk. cukru,
štipka soli, 200 g masla alebo Hery, 2 žĺtky,
1/2 šálky prášk. cukru obaľovanie, marmeláda. Lieskové oriešky môžete nahradiť aj mandľami alebo orechmi.
Postup: Orechy najemno zomelieme. Maslo,
cukor, žĺtky a soľ zmiesime, pridáme preosiatu múku, orechy a vypracujeme krehké cesto. Cesto zabalené v alobale odložíme do chladničky na 2 hodiny odpočinúť. Rúru vyhrejeme na 200 °C. Z cesta ušúľame dlhý valec, pokrájame na rovnaké diely, z ktorých urobíme guľky. Do každej guľky rúčkou väčšej varešky vyhĺbime jamku. Šišky uložíme na pech
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CHAOS, ZMÄTOK...

Advent a Vianoce sú dve kresťanské udalosti, ktoré sú dnes
veľmi často ponoreného do všeobecného zmätku konzumnej
spoločnosti. Vianoce sú sviatky,
ktoré sa ocitajú v najväčšom
riziku nepochopenia.
Vianoce vyjadrujú to, že večný
Boh vstupuje do našej „zlej“
doby, a vstupuje do nej akoby
„po špičkách“. Vstupuje v chudobe, pokore a s pravou mocou,
ktorá patrí Bohu. Je to moc veľkej dobroty. Boh je láska a je
nekonečným darom, pretože
láska je dar. Jediného konania,
ktorého je Boh schopný, je dávať. Chudoba z Betlehema predkladá tajomstvo Boha, ktorý nie je majetnícky, ale ktorý dáva. (Angelo Comastri)
Je toho už nejako veľa! Koniec roku,
advent, Vianoce.....
Koniec adventu, koniec roka... Ešte veľa
sa musí urobiť, zaobstarať, dokončiť, naplniť alebo splniť... Zo
skríň a zásuviek na nás
padajú rôzne úlohy,
ktoré sme tam niekedy
zatvorili a krásne na ne
zabudli.
"Už toho je na mňa
dosť!“ K zrúteniu niekedy nie je ďaleko... Ale
prečo by sme sa vlastne
nemali zrútiť?! Ale do
Božej náruče!
Kto iný totiž, než Boh,
má nadhľad nad všetkými vecami - i nad tými
nezvládnutými?! A i nad
tými mojimi?
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„Pane, príď so svojou mocou do môjho
života, do mojej kancelárie, domácnosti,
vzťahu... Príď a ujmi sa vlády!
-www.víra.cz-

Advent prebúdza duše v nás,
v belostne vločke čakaného snehu
zvestuje ľudstvu plnosť čias – čas,
čas čo rozsieva ľudskú nehu,
tú vzácnu nehu pre chladnúcu lásku,
aby nezmĺkla v srdci človeka;
aby zvučala svetom v deckom hlásku,
v ktorom sa plní túžba odveká;
obdariť šťastím kozub rodiny,
v ochote srdca podať nežnú ruku
všetkým, čo biedia v skuvíňaní vetra.
Cieľ tohto gesta je len jediný:
Vymaniť dušu zo svetského hluku,
aby v zátiší pokoj Vianoc stretla.

svoje nesmierne milosrdenstvo zachráň ma me zostúpiť svojou mysľou do hĺbky svojho
od mojich hriechov.‛“ Opýtal sa ich, či toto srdca, privádzame všetkých, ktorí sú súčasnie je modlitba a oni odpovedali, že áno. ťou nášho života, do uzdravujúcej Božej
Potom im povedal: „Takže, keď som celý prítomnosti. A Boh sa ich dotýka v centre
deň pracoval a modlil sa, zarobil som asi nášho bytia. Tu hovoríme o tajomstve, ktotrinásť korún. Dve koruny položím pred ré sa nedá vyjadriť slovami. Až vtedy podvere a za zvyšné si kúpim jedlo. Ten, kto si chopíme Ježišove slová: „Vezmite na seba
vezme tie dve koruny spred dverí, modlí sa moje jarmo a učte sa odo mňa, lebo som
za mňa, kým ja jem a spím; takže z Božej tichý a pokorný srdcom; a nájdete odpočimilosti naplním príkaz neustále sa modliť.“ nok pre svoju dušu. Moje jarmo je príjemné
Ešte mystickejšiu odpoveď nájdeme v prí- a moje bremeno ľahké.“ (Mt 11, 29-30). Zo
behu o ruskom roľníkovi, ktorému iný svätý znakov modlitby srdca vyplýva, že si vyžastarec povedal: „Neustála vnútorná modlit- duje osobné cvičenie. Život modlitby nemôba je stálou túžbou ľudského ducha po žeme žiťbez konkrétnych modlitieb. MusíBohu.
me ich vyslovovať tak,
Keď
chceme Milovať a pracovať na Božiu aby sme lepšie počuli
uspieť v tomto uteDucha, ktorý sa v nás
šujúcom
cvičení, slávu nemá byť len myšlien- modlí. A musíme do
musíme sa modliť k
nich zahŕňať všetkých
Bohu častejšie, aby kou, na ktorú si občas spo- ľudí v našom okruhu.
nás naučil neustále menieme. Musí sa to stať na- Toto cvičenie nám
sa modliť. Modli sa
pomôže prejsť od
viac a vrúcnejšie. ším vnútorným, neustálym zmätenej, neusporiaSamotná modlitba
danej a často neuspoti ukáže, ako sa chválospevom.
kojivej služby k službe
modliť
neustále,
zjednocujúcej, holisticvyžaduje si to však svoj čas.“ Zároveň autor kej a veľmi radostnej. Naša služba nebude
knižočky dodáva, že nechcel povedať, ako ľahká, ale bude jasná. Nebude sladko poje potrebné napodobňovať mnícha. Ako bočná, ale duchovná. Nebude bez bolesti a
však hovorí Prvý list Korinťanom (10,31), bojov, ale nájdeme v nej spočinutie v plvšetko čo robíme, robme na Božiu slávu. nom hesychastickom zmysle. Na záver treMilovať a pracovať na Božiu slávu nemá ba asi podotknúť, že „nie je dôležité zvíťabyť len myšlienkou, na ktorú si občas spo- ziť, ale zúčastniť sa“. Ťažko v našom pomenieme. Musí sa to stať naším vnútor- zemskom živote dosiahneme modlitbovú
ným, neustálym chválospevom.
dokonalosť. Ani samotní mystici si o sebe
3. Modlitba srdca zahŕňa všetko
nedovolili tvrdiť, že v tomto živote dosiahli
Do svojich modlitieb musíme zahŕňať vrchol. Ba naopak, sami nás ubezpečujú, že
všetkých ľudí, s ktorými žijeme i pracuje- náš život nebude bez bojov. A hoci v týchto
me. Keď niekomu povieme: „Budem sa za bojoch neraz padneme, naše úsilie bude
teba modliť“, berieme na seba vážny závä- ocenené ovocím, ktoré nás bude vnútorne
zok. Je smutné, že tento slovný zvrat nie je občerstvovať. Prijmime preto aj neúspech v
často ničím iným, ako dobre mieneným pokore, ktorá samotná je zárodkom úspevyjadrením našej spoluúčasti. Keď sa naučí- chu...
-spracovala M. F.-
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NA ZAMYSLENIE

... Boh sa Vás neopýta akým automobilom ste jazdili, ale koľko ľudí ste v ňom viezli?
... Boh sa Vás neopýta aký veľký mal Váš dom, ale koľko ľudí ste v ňom pohostili?
... Boh sa Vás neopýta do čoho ste sa obliekali, ale bude sa pýtať koho ste obliekli?
... Boh sa Vás neopýta koľko ste zarobili peňazí, ale akým spôsobom?
... Boh sa Vás neopýta aké názory ste hlásali, ale spýta sa ako ste pracovali?
... Boh sa Vás neopýta koľko ste mali priateľov, ale spýta sa koľkým z nich ste bol
priateľom?
... Boh sa Vás neopýta v akej štvrti ste bývali, ale spýta sa ako ste vychádzali so
susedmi?
... Boh sa Vás neopýta na farbu Vašu kože, ale spýta sa na farbu Vášho charakteru?
... Boh sa Vás neopýta prečo ste tak dlho otáľal s prijatím viery. On Vás vo svojej milosti
odprevadí do Vášho nebeského obydlia, namiesto brán pekelných.
-net-

Boh prichádza cez televíziu?

Zatiaľ je viac otázok, než odpovedí.
Asi nie som sám, kto sa zamýšľa nad
evanjelizáciou. Dnes máme mnohé možnosti ako ohlásiť radostnú zvesť. Keďže sú
to nové spôsoby vyvolávajú vo mne mnohé
otázky.
Intenzívne uvažujem nad tým, aký účinok
môže vzbudiť v človeku ohlasované posolstvo Ježišovej radostnej zvesti cez televíziu,
rádio alebo video. Čím sa vlastne líši toto
posolstvo, keď ho počujeme osobne cez
liturgiu, pri nejakej inej príležitosti, alebo
keď ho vnímame cez médiá. Viem, že mé12

dia majú úlohu informovať, formovať
a pomôcť sa zorientovať. Sú média schopné stáť pri zrode náboženskej skúsenosti?
Cirkvi a hnutia veľmi účinne a masovo využívajú mediálne vymoženosti, ktoré zmenili
ich komunikáciu, sprístupnili ju ponad priestor i čas, tak ako sa sprístupnili iné veci v
globalizovanom svete. Už sa kresťanské
posolstvo šíri nielen v chráme počas liturgie a katechézy, ale aj cez rôzne médiá.
J. Stolow sa pýta: čo sa stane s posvätnou
prítomnosťou, keď sa sprostredkúva cez
nevyhnutne zúžený kanál technologických
nástrojov do nevyhnutne rozšíreného okruhu zdieľania? Môže meditácia naozaj
priniesť „posvätno“ bližšie k nám, a ak áno,
s akým účinkom?
Brigit Mayerová z Amsterdamu tvrdí , že
médiá nespôsobujú transcendentný zážitok iba vo veriacich, ale aj v neveriacich, ba
v tuhých ateistoch.
Mayerová tiež tvrdí, že „za primárneho
sprostredkovateľa náboženskej skúsenosti
možno označiť zrak. Vizuálna kontemplácia
však nielen reprezentuje, ale pokúša sa aj
vzbudzovať vnútornú duchovnú skúsenosť.

Budík je veľmi potrebná vec pre
človeka, ktorý musí pravidelne
ráno vstávať do zamestnania. Budík je niekedy nepríjemný, no vďaka nemu človek načas vstáva, spokojne sa pripraví a včas odchádza
do práce. Budík však tvrdo žiada
skončiť s príjemným spánkom a
premôcť pohodlie.
V advente nám zaznieva adventný budík: Treba vstať zo sna, z ľahkomyseľnosti života, lebo čaká na
nás nový život v Božej službe. Vyzýva nás: Povstaňte z pohodlia.
Začnite dokonalejšie plniť Božiu
vôľu. Duch Svätý nás chce vyzbrojiť novou silou, aby sme
dokázali premôcť satana,
ktorý ustavične podniká všetko, aby
človeka oslabil a
premohol.
Máme sa prebudiť
z ľahkomyseľnosti a
nedbalosti k horlivému životu modlitby na základe živej
viery a obetavej
lásky. Naša modlitba
je príliš povrchná.
Boh čaká, že sa začneme s ním rozprávať
ako jeho milované deti s milovaným Otcom, a nie roztržito, bezmyšlienkovite.
Čaká na našu lásku a dôveru.
Pán Ježiš čaká, že začneme s ním uvedomele spolupracovať. Iba tak naša práca
dostane pravú hodnotu a pravý účinok. Iba
spolupráca s Kristom v sile Ducha Svätého
oslávi Boha, pomôže našej duši a dušiam
iných. Kto si tento adventný budík nevšíma, ten neplní svoje poslanie a mnohé
milosti v nedbalosti premárni. Príde však

ADVENTNÝ BUDÍK

TUŠÍTE, NA KTORÉ VECI SA BOH NEBUDE PÝTAŤ?

čas, keď sa bude musieť zo všetkého zodpovedať. Následky bude niesť či už vo večnom zatratení alebo v dlhotrvajúcom očistci.
Adventný čas je vynikajúca príležitosť na
prebudenie sa. Adventný budík, pôsobenie
Ducha Svätého v našej duši, nás k tomu
prebúdza. Šťastný je človek, ktorý adventný budík počuje, vstane k novému životu a
v sile Ducha Svätého začne s novou horlivosťou prežívať svoj život. Beda však tomu,
kto sa na hlas tohto budíka neprebudí z
vlažného života a pokračuje vo svojom ľahkomyseľnom
živote. Často
si navykáme v
duchovnom
živote
na
„odbavovanie“
modlitby. Často
recitujeme mnohé modlitby, i keď
sú obsahovo krásne,
bez toho, aby sme povzniesli svoju myseľ k milujúcemu Otcovi. Pritom myslíme na mnohé iné
veci, a nie na Pána Ježiša. To nie je
dôverný rozhovor. Takáto modlitba
nám nič neprináša. Adventný budík
zvoní, treba vstať z takéhoto spôsobu
života a prebudiť sa k novému životu.
Čaká na nás Pán Ježiš, aby nás mohol
obdariť milosťami, ktoré potrebujeme.
Čaká na nás Panna Mária, aby nám vyprosila Božiu pomoc. Čakajú na nás mnohé duše, že im začneme pomáhať svojou uvedomelou spoluprácou s Kristom. Iba takto náš
duchovný život je schopný rozvíjať sa na
väčšiu česť a slávu Božiu, na česť Panny
Márie a pre dobro duší. Pane, daj, aby sme
sa v tomto adventnom čase skutočne prebudili a začali s tebou žiť.
-Alojz Dlugi, SJ17

ADVENTNÝ KVÍZ
Advent je doba, ktorú by sme nemali premárniť. Čakáme nielen na príchod Pána Ježiša
na Vianoce, ale tiež na konci života. Každý sa raz osobne stretne s Pánom Ježišom. Preto
tajnička nášho kvízu obsahuje dôležitú pripomienku. Zistíš ju, keď si s troch možností
vyberieš jednu, a písmeno, ktoré je pred správnou odpoveďou, doplníš vždy dole do pripraveného políčka.

1. Advent je vždy

2. „Advent" znamená

3. Advent má

C - cez prázdniny

O - radosť

N - väčšinou 3 nedele

O - pred Veľkou nocou

R - príchod

I - vždy 4 nedele

P - pred Vianocami

I - ďakovanie

C - rôzny počet nedieľ

4. Advent je

5. Predchodca Pána je

6. Otec Jána Krstiteľa je

P - obdobie

R - sv. Ján Krstiteľ

E - Izaiáš

E - liturgický predmet

U - sv. Peter

V - Zacheus

S - omšová kniha

p - sv. Pavol

A - Zachariáš

7. Ján Krstiteľ je

8. K Márii prišiel anjel

9. Nazaret je

V - starší ako Ježiš

O - Rafael

A - v Egypte

E - mladší ako Ježiš

T - Gabriel

V - v Judsku

N - na deň rovnako starý

A - Michael

E - v Galilei

10. Máriina príbuzná je

11. Z rodu Dávidovho

12. Meno Ježiš

K - prorokyňa Anna

M - bol iba Jozef

: - vybrala Mária

U - Veronika

A - bol Jozef aj Mária

? - vybral Jozef

S - Alžbeta

D - bola iba Mária

! - oznámil anjel

1
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Je kľúčová v esteticko-etickom projekte
vyvolávania piety. Viera sa oblieka do hmatateľných obrazov, takže truizmus „vidieť
znamená veriť“ možno otočiť aj na „veriť
znamená vidieť“
No, budem skúmať ďalej. Kto vie ako to

vlastne je!
Tieto múdre myšlienky som dal dokopy
z jednej publikácie, ktorá je dostupná na
http://www.media.ku.sk/images/
publikacie/Skripta_vyskumy.pdf.
-Spracoval RD-

NAUČILA SOM SA:
... že najlepšia učebňa života je minulosť staršieho človeka, než som ja...
... že všetci niekedy potrebujeme držať v dlani niečiu ruku a srdce, ktoré nám rozumie...
... že keď je človek malý, tak aj malá prechádzka s otcom počas letného večera dokáže veľké
zázraky v dospelosti...
... že ignorovanie skutočnosti nemení skutočnosť ako takú ...
... že tým, keď z niekoho urobím blbca, sa nestanem múdrejším ...
... že najľahšia cesta ako vyrásť v osobnosť, že sa obklopím šikovnejšími ľuďmi, ako som ja ...
... že každý, koho stretneš, si zaslúži, aby si ho pozdravil s úsmevom ...
... že pokiaľ je človek naplnení trpkosťou, šťastie zakotví niekde inde...
... že by si človek prial povedať otcovi ešte raz, ako ho má rád predtým, ako odišiel ...
... že si človek nemôže vybrať ako sa cíti, ale môže si vybrať, čo s tým urobí...
... že najlepšie je dávať rady len v 2 prípadoch: pokiaľ si o ne požiadaný alebo ide o nebezpečenstvo ohrozenia života...
... že čím menej času človek strávi „prácou“, tým viac práce urobí...
... že úsmev je najlacnejší spôsob, ako zlepšiť svoj vzhľad...
... že každý ma udržiavať svoje slová jemne a nežne, pretože zajtra sa k nemu môžu vrátiť ...
... že každý by chcel žiť na vrchole, ale všetko šťastie a rast sa uskutočňuje na ceste tam...
... že stačí aby jeden človek povedal: "Cítim sa s tebou dobre", aby si sa cítila dobre ...
... že byť láskavým a priateľským je viac, než mať pravdu...
... že človek nikdy nemôže odmietnuť darček od dieťaťa...
... že keď človek plánuje ísť spoločnou cestou s niekým, dáva mu súčasne možnosť, aby mu
ubližoval ...
... že práve malé denné udalosti robia život veľkolepým...
... že život je tvrdý ...
... že to láska - nie čas - hojí všetky rany...
... že keď je človek zamilovaný, je to na ňom vidieť...
... že peniaze nerobia postavenie medzi ľuďmi...
... že život je ako rolka toaletného papiera. Dostaneš
sa tým skôr ku koncu, čím rýchlejšie sa odvíja...
... že nikto nie je dokonalý, kým sa doňho nezamiluješ...
... že pod tvrdou schránkou každej osobnosti sa
skrýva niekto, kto potrebuje byť ocenený a milovaný ...
... že nezáleží, akým váženým je človek v živote.
Každý potrebuje priateľa, s ktorým dokáže robiť i
hlúposti...
-net-
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PRÍBEH

V ďalekej krajine žil raz jeden kráľ,
ktorý na konci života prepadol trudnomyseľnosti. Hovoril: "Pozrite sa, na
svojej životnej púti som počul a videl
všetko, čo len môže smrteľník zažiť a
zmyslami vnímať. Len jedno som v
celom svojom živote nevidel. Nevidel
som Boha. Chcel by som ešte toto vypozorovať".
Kráľ nato rozkázal všetkým mocným vo
svojej ríši, mudrcom a kňazom, aby mu
priblížili Boha. Hrozil im najprísnejšími trestami, ak to nedokážu. Dal im na to lehotu
troch dní.

Smútok zachvátil všetkých obyvateľov
kráľovského paláca, všetci čakali na svoj
skorý koniec. Presne po troch dňoch okolo
obeda kázal kráľ, aby všetkých predvolali
pred neho. Ale ústa mocných, múdrych a
kňazov ostali nemé - a kráľ bol pripravený
vo svojom hneve vyniesť rozsudok smrti.
Tu prišiel z poľa jeden pastier, ktorý sa
dopočul o kráľovskom rozkaze a povedal: "
Dovoľ mi, kráľ, aby som splnil tvoje želanie". Kráľ odvetil: "Dobre, ale pamätaj, že ti
ide o hlavu"! Pastier vyviedol kráľa na čistinku a ukázal mu na slnko so slovami: "
Pozeraj sa naň". Kráľ zdvihol hlavu a chcel
sa pozerať na slnko, ale žiara mu oslepovala oči, nuž sklonil hlavu a zavrel oči". "Chceš
14

vari, aby som prišiel o zrak"? pýtal sa pastiera. "Ale kráľ, veď je to len jedna vec zo
stvorenstva, maličký odblesk veľkosti Božej, malá iskierka Jeho žiariaceho ohňa.
Ako chceš potom svojimi slabými, slzavými
očami pozerať na Boha? Hľadaj ho inými
očami".
Nápad sa kráľovi sa zapáčil a povedal
pastierovi: " Spoznávam tvojho ducha, vidím veľkosť tvojej duše. Odpovedz mi však
na otázku: Čo bolo pred Bohom?" Po chvíľke premýšľania pastier prehodil: "Nehnevaj
sa na moju prosbu, ale začni rátať"! Kráľ
začal: "Jeden, dva ..." Pastier ho prerušil:
"Nie tak, začni s tým, čo je pred jedničkou"!
"Ako by som to mohol? Veď pred jedničkou niet ničoho"! "Veľmi múdro
hovoríš, pane. Ani pred Bohom nebolo ničoho"!
Táto odpoveď sa páčila kráľovi ešte
viac ako predchádzajúca. "Bohato ťa
odmením, ale predtým mi zodpovedz
ešte tretiu otázku: "Čo robí Boh"?
Pastier zbadal, že kráľovo srdce
zmäklo. Povedal: "Dobre, aj na túto
otázku môžem odpovedať. Ale prosím
ťa, dovoľ, aby sme si na chvíľu vymenili svoje šaty"!
Kráľ odložil šaty, znaky svojej kráľovskej
hodnosti, obliekol do nich pastiera. Na seba navliekol neúhľadný plášť a pripol si
pastiersku kapsu. Pastier sa teraz posadil
na trón, uchopil žezlo a ním ukázal na kráľa, ktorý stál pred stupňami trónu s jeho
pastierskou kapsou: "Vidíš, toto robí Boh.
Jedných povyšuje na trón a iným prikazuje
zostúpiť".
Potom si pastier opäť obliekol svoje vlastné šaty. Kráľ však stál celý bez seba. Posledné slovo tohto prostého pastiera ho
pálilo v duši. A zrazu spoznal sám seba a so
znakom opravdivej radosti zvolal: "Teraz
vidím Boha"!
-net-

ADVENT - Ak nestavia va! Koľko nových plánov sa zničí prv, než sa
zrodili! Toľko daných sľubov sa poprie! Čo s

ADVENT

VIDIEŤ BOHA

dom Boh, darmo sa na- námahou staviame a budujeme roky, zničímáhajú tí, čo ho stavajú! me si v niekoľkých minútach ozbrojenými

Advent bol predovšetkým dobou
pred Kristom. Bola to chladná, viactisícročná noc bez jasného svetla.
Ktosi povedal: Bola to ľadová doba
svetových dejín. Po Betleheme v storočiach
Cirkvi boli obdobia radostnej viery, keď sa
mohlo zdať podivným, že liturgia uprostred
kresťanstva hovorila o advente, o dobe bez
Krista. Kristus bol uprostred nej, a ona ho
predsa čakala. Advent sa však stále slávil a
pripomínal, že na jasný prítomný deň sa
čakalo dlho v prítmí dejín. Advent, to bola
skôr prosba o hlbšie prenikanie Krista do
duší, inak už prítomného.
Dnes je to znova ináč. Dnes advent nielen
slávime, dnes advent znova prežívame.
Dnes neprosíme len o hlbšie prenikanie
života Kristom. Dnes vlastne prosíme, aby
znova prišiel. Ku každému z nás, do našich
rodín i do celého nášho spoločenstva. Prosíme, aby nás znova oslobodil, znova zachránil. Je toľko problémov,
toľko zlých výhľadov a zlých
tušení! Žehnáme všetkých,
ktorí robia mnoho pre svet.
Sme vďační každému, i neveriacim, za každý dobrý čin,
ktorým ozdravujú ľudstvo,
odstraňujú chudobu, zabraňujú chaosu, zdivočeniu alebo
vojen. Napriek všetkému ľudskému úsiliu sa však mnohým
zdá, že teplomer klesá a že
ideme v ústrety novej ľadovej
dobe svetových dejín. Sme
uprostred skutočného nového
adventu. Očakávania záchrany.
Koľko ľudských podujatí zlyhá-

konfliktmi. Plamene vojen vyšľahujú na
mnohých stranách sveta. Ako sa ubrániť
presvedčeniu, že žalm má naozaj pravdu?
„Ak nestavia dom Boh, darmo sa namáhajú
tí, čo ho stavajú. Ak nestráži mesto Boh,
darmo bedlia tí, čo ho strážia (Žalm 126).
Človek rastie očakávaním. Malé nádeje
formujú malých ľudí. Veľké nádeje vychovávajú veľké postavy. Keby sme sa len vedeli vychovávať a pripravovať na čosi veľmi
veľké, na samotný príchod Boží, na príchod
Kristov do nášho života! Aký mocný a trvalý vplyv spôsobuje v nás už stretnutie so
silnou a čistou osobnosťou človeka! Čo
potom osobné stretnutie so živým Bohom?
V Kristovi! Prijímanie sviatostí je takýmto
osobným stretnutím s Kristom v Duchu
Svätom. Najmä v Eucharistii. Mali by sme z
nich žiť. Mali by sme sa na ne tešiť. Mali by
sme po nich túžiť.... Zvlášť v advente!
-Ján Chryzostom Korec -
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