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Ročník IX.

Na Prvú adventnú nedeľu ( C ) 29.novembra 2009

týždeň 49.

Prvý krok
Keď sa povie ADVENT, vtedy si
hocikto vo svojej mysli hocičo predstaví:
Tí skôr narodení si možno spomenú na
to, ako v advente vo svojej mladosti
kráčali zasneženou krajinou na roráty. Tí
neskôr narodení si možno uvedomia, čo
všetko ich počas tých štyroch týždňoch
očakáva: upratovanie, zdobenie, pečenie,
varenie, veľké nakupovanie a na to
všetko ešte aj spoveď, ktorej sa celý rok
„poctivo“ vyhýbali.
Advent je nádherná doba. Doba,
v ktorej očakávame Kristov príchod.
Nielen ten na Vianoce! Táto adventná
doba nám pripomína, že rovnako - ba
ešte viac – máme očakávať Kristov
príchod na konci časov.
Aby sme pochopili krásu a hĺbku
adventu, musíme sa vrátiť omnoho späť
– až do doby prvých ľudí. Zlyhali. Prišli
o šťastie, ktoré mali od Boha. A už tam –
v raji – hneď po tom zlyhaní, hneď po
tom nešťastnom páde, sa ozýva prvá
radostná zvesť: prísľub Vykupiteľa.
Ľudia ho očakávajú a tešia sa. A Ježiš na
tie prvé kresťanské Vianoce skutočne
prichádza. Ale napokon znova odchádza:
Ježiš odchádza k Otcovi a sľubuje, že
znova príde. Síce už nie ako bezmocné
Dieťa, ale ako Sudca: Odtiaľ príde súdiť
živých i mŕtvych ...
A viete, čo je na tom najzaujímavejšie? Že prví kresťania sa ani tohto
príchodu nebáli. Oni ale dobre vedeli, že
ten, kto s Kristom a v Kristovi žije, ten sa
ho nemusí báť ani ako Dieťaťa, ani ako
Sudcu. Práve preto sa tá prvá kresťanská
doba niesla takou obrovskou túžbou:
Maran atha! Príď, Pane! Čím viac sa
potom ľudia vzďaľovali ideálom
kresťanského života, čím viac sa akoby
zvetrával ich vzťah ku Kristovi, čím viac
sa nechávali strhávať a pohlcovať
duchom tohto sveta, tým menej sa na
Kristov príchod tešili. Začalo sa
objavovať niečo, čo prvým

kresťanom bolo úplne cudzie: strach
z Boha. Kresťan nemá žiť v strachu!
Kresťan má žiť v láske! Ale zasa na
druhej strane je logické, že tam, kde sa
vytráca láska, tam na jej miesto
nastupuje strach.
Máme pred sebou viac ako tri
týždne adventu. V nich máme akoby
v skratke prežiť to radostné očakávanie
a nádej, ktorú mal starozákonný ľud
a prví kresťania. Máme sa znova
prepracovať k tej obrovskej túžbe po
Kristovi: Príď Pane Ježišu! Máme
znovu do hĺbky prežiť to, čo často
hovoríme pri svätej omši po premenení:
zvestujeme tvoju smrť, kým neprídeš
v sláve. Ja by som ešte dodal: zvestujeme
tvoju smrť a tešíme sa, kým neprídeš
v sláve. Tešíme sa na tvoj príchod na
Vianoce, ale aj na tvoj príchod v hodine
našej smrti a vo chvíli posledného súdu.
A keď, milí priatelia, ešte nemáme
odvahu toto povedať, že sa tešíme na
Kristov príchod, potom sa nechajme
povzbudiť slovami svätého Augustína,
ktorý napísal: „Aká je to potom láska ku
Kristovi, keď sa bojíme, aby neprišiel?
Nemali by sme sa, bratia, hanbiť?
Milujeme a bojíme sa jeho príchodu.
Potom ho milujeme skutočne? Alebo
máme radšej svoje hriechy? Nuž teda, tie
hriechy majme v nenávisti a milujme
toho, ktorý príde hriechy trestať. Príde, či
chceme alebo nechceme. Že neprichádza
hneď teraz, to neznamená, že nepríde.
On príde. Len nevieme kedy. Keď ťa
však nájde pripraveného, nevadí, že to
nevieš.“
A je to tak: Adventné posolstvo nie
je strašidelné. Ale radostné a plné nádeje.
Tú radosť a tú nádej vám všetkým
prajem. Dobre prežime advent, lebo
jedno isto vieme: Keď my urobíme ku
Kristovi jeden krok, on ich k nám urobí
ďalších desať. A to je radosť! Ale je to aj
výzva: Urobiť ten prvý krok ...
Alfonz Vladimír Sabo, farár

K tebe, Pane, dvíham svoju
dušu.

1.Ukáž mi, Pane, svoje cesty a
pouč ma o svojich
chodníkoch.
2.Veď ma vo svojej pravde a uč
ma, lebo ty si Boh, moja
spása.
- R.
3.Pán je dobrý a spravodlivý:
ukazuje cestu hriešnikom.
4.Pokorných vedie
k správnemu konaniu a
tichých poúča o svojich
cestách.
- R.
5.Všetky cesty Pánove sú
milosrdenstvo a vernosť pre
tých, čo zachovávajú jeho
zmluvu a jeho príkazy.
6.Pán bude dôverným
priateľom tým, čo sa ho boja,
a zjaví im svoju zmluvu.
- R.

(Ž 25.4-5b.8-9. 10+14)

Advent neopakovateľný, eucharistický

Oznamy

Vstupujeme do adventu liturgickej prípravy na slávenie
príchodu Božieho Syna medzi
nás. No liturgia nie je len
spomienka. Je sprítomnenie.
Ježiš prichádza aj v týchto
dňoch, rodí sa v Betleheme Dome chleba - v Eucharistii, a
hľadá obydlie v nás. Aj
tohoročný advent je súčasťou
celodejinného, je súčasťou
prípravy na Kristov druhý
príchod. Pre nás sa naplní už
odchodom z tohto sveta.
Preto
evanjelium
prvej
adventnej nedele hovorí o
konci, ktorý je cieľom, bránou,
začiatkom. Bez cieľa je každá
cesta blúdením. Skutočná veľkosť človeka sa nemeria ani
podľa toho, čo má, ani podľa toho, čím je, ale čím sa stáva.
Mierou človeka sú jeho túžby a ciele. Cieľ túžob človeka je
mimo neho samého. Egocentrizmus je strata cesty, zamotanie
sa v sebe, excentrizmus márne hľadanie, teocentrizmus
nájdenie seba samého v cieli, ktorý nás nekonečne presahuje.
Mierou človeka je túžba po nekonečnom Bohu.
Advent teda zodpovedá najhlbším túžbam človeka.
Liturgicky je tu, kalendár nás nepustí. Či ním bude aj pre nás, to
Boh zveril našej slobode. Kardinál Joachim Meisner povedal, že
príde chvíľa - myslel tým na posledný súd, keď Boh povie
každému, kto sa preňho dobrovoľne rozhodol: „Buď vôľa tvoja“ a to znamená nebo. Rovnako však povie aj tým, čo sa
dobrovoľne rozhodli obrátiť sa Bohu chrbtom a vstúpiť do tmy
hriechu: „Buď vôľa tvoja“ - to však bude pre nich peklo...
Ako každoročne, aj cez tohoročný advent k nám Boh reálne
prichádza v Eucharistii. Boží Syn sa v Betleheme narodil pred
dvetisíc rokmi. Dnes sa rodí pri každej svätej omši a berie si
telo a krv v spôsobe chleba a vína. Blahoslavená sestra Zdenka
napísala do svojho denníka: „Pri každom prijímaní nás napĺňa
celá Najsvätejšia Trojica. Ale pod podmienkou, že sa
zoblečieme zo samých seba.“ Ak chceme prežiť tohoročný
advent ako Pánovo prichádzanie, bolo by správne čím skôr sa v
sviatosti zmierenia zobliecť zo svojho hriechu a môcť cez celé
Adventné obdobie - a nie až na polnočnej - pristupovať k
svätému prijímaniu. To nám pomôže čisto sa tešiť aj zo
spomienky na Ježišovo historické narodenie. aj šíriť posolstvo
jeho príchodu drobnými pozornosťami lásky cez celé
predvianočné obdobie. Neodkladajme, tohto roku bude advent
rekordne krátky!
Marián Gavenda

• Dnes sa koná zbierka pre potreby Bratislavskej katolíckej
charity.

Učme sa spoločne správne modliť a spievať
Pätoro cirkevných prikázaní:

• Dňa 3.12.2009 je Prvý štvrtok v mesiaci. Tento deň je dňom
modlitieb za duchovné povolania. Po skončení večernej svätej
omši sa uskutoční eucharistická adorácia.
• Dňa 4.12.2009 je Prvý piatok v mesiaci. Spovedanie:
pondelok – štvrtok od 16,30 h. a v piatok už od 16,00 h.
• Dňa 5.12.2009 je Prvá sobota v mesiaci alebo Fatimská
sobota. Ráno o 7,00 h. bude svätá omša k úcte
Preblahoslavenej Panne Márii a po jej skončení modlitba
fatimského posvätného ruženca.
• Dňa 6.12.2009 je Prvá nedeľa v mesiaci. O 14,00 h. sa
členovia Živého ruženca budú spoločne modliť posvätný
ruženec. Po litániách o 14,30 h. sa uskutočnia voľby členov
finančnej komisie a horliteľov jednotlivých ruží. Je potrebné si
priniesť ružencové tajomstvo. Kto sa nemôže z vážnych
dôvodov zúčastniť spoločnej modlitby ruženca, nech svoje
ružencové tajomstvo pošle po svojich rodinných príslušníkoch
alebo susedoch alebo či známych, a prinesie mu nové na ďalší
mesiac. Nové ružencové tajomstvo sa začíname modlievať
zásadne od prvej nedele v mesiaci.

Sväté omše v 1. Adventnom týždni (C)
30.XI. pondelok
17.00 Za zdravie a Božie požehnanie pre rodinu
1.XII. utorok
17.00 Za rodinu Moravčíkovú a Botekovú
2.XII. streda
17.00 Za + Jozefa a Máriu Mizerových
3.XII. štvrtok
17.00 Za zdravie a Božiu pomoc
4.XII. piatok –prvý piatok
17.00 Za zdravie a Božiu pomoc
5.XII. sobota
7.00 Za + Oľgu Šimnovú
Upratovanie kostola č.d. 101 - 122
6.XII. 2. Adventná nedeľa (C)
8.00 Za + Ľudmilu Novosedlíkovú (nedožitých 70 rokov)
9.15 Za farníkov

podliehajú zmenám cirkevnej autority, čo sa týka aj jeho
obsahu. Po novom znie takto:
1. V nedeľu a v prikázaný sviatok sa zúčastniť na svätej
omši.
2. Zachovávať prikázané dni pokánia.
3. Aspoň raz v roku sa vyspovedať a vo Veľkonočnom
období prijať Oltárnu sviatosť.
4. Uzatvárať manželstvo pred tvárou Cirkvi.
5. Podporovať cirkevné ustanovizne.

Liturgický kalendár
30.XI. pondelok
1.XII. utorok
2.XII. streda
3.XII. štvrtok
4.XII. piatok
5.XII. sobota
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sv.Ondrej, apoštol - sviatok
sv.Edmund Kampián, mučeník
sv.Bibiána, mučenica
sv. František Xaverský, kňaz
sv. Ján Damascénsky, kňaz a učiteľ Cirkvi
sv.Sabas, opát

Slovo na dnes

Ano, Pane
Mt 9,28

Anjel VYTRVALOSTI
Mnohí ľudia si zvyknú dávať predsavzatia, či už na
začiatku roka, na začiatku týždňa alebo dňa. Sú nadšení
knihou, ktorú práve prečítali. Najradšej by podľa nej
okamžite zmenili svoj život. Alebo na prednáške počuli, ako
by mohli lepšie narábať so svojím časom, ako môžu
pracovať na svojich chybách. Plní elánu sa teda pustia do
práce, no už po krátkom čase ich nadšenie opadne. Zrazu je
to všetko príliš zložité, a oni to vzdajú. Zrazu strácajú chuť
na sebe pracovať. Predovšetkým nevidia nijaký úspech.
Takže predsa to nemá nijaký význam. Viem, že aj tak nikdy
nepokročím. Keď sa však vzdajú svojho predsavzatia,
vzdajú sa aj kúska seba. Už si nedôverujú. Rezignujú. A
pomaly sa im do duše vkradne pocit nezmyselnosti. Veď to
všetko nemá nijaký zmysel. Všetko zostane po starom.
Nemôžem sa zmeniť. Nedokážem sa polepšiť. Otec Poimen
povedal kedysi istému mladému mníchovi, ktorý prepadal
rezignácii: „Aký zmysel má pustiť sa do nejakého remesla, a
pritom sa ho nevyučiť?" Vyuč sa remeslu, ako sa stať
človekom, a prestaň bedákať!
Anjel vytrvalosti by ťa chcel naviesť, aby si vytrval pri
tom, čo si si zaumienil. Isté príslovie hovorí: „Cesta do pekla
je vydláždená dobrými predsavzatiami.“ Keď si budeš
ustavične dávať predsavzatia, ktoré však nikdy nesplníš, už
teraz si sám sebe pripravuješ peklo. Potom sa tvoj život už
teraz premení v oheň výčitiek a seba obviňovania, ktorý ťa
bude zožierať. Bez vytrvalosti nemá tvoj život nijakú
trvácnosť. Slovo trvanie (po nemecky Dauer) pochádza z
latinského durare: trvať, zostať, mať trvácnosť, roztiahnuť
sa. Keď sa pustíš do práce bez vytrvalosti, nikdy to k ničomu
pevnému nedotiahneš. Len všade lietaš, všade si niečo
uštipneš, ale nič nemôže rásť. Ak má byť niečo trvácne,
musí sa to zakoreniť.
Aj samotný Ježiš prirovnáva takýchto ľudí bez vytrvalosti
ku kamenistej pôde, na ktorú padá Božie slovo: „... nemajú v
sejbe koreňa, sú chvíľkoví. Keď potom nastane pre slovo
súženie alebo prenasledovanie, hneď odpadnú.“ (Mk4,17)
Len čo ide do tuhého, len čo cítia odpor, vzdajú sa. To vedie
k tomu, že sa nakoniec neodvážia urobiť vôbec nič.
Premysli si, na čo v najbližšom čase budeš potrebovať
anjela vytrvalosti. Možno na tvojom pracovisku, kde všetko
nejde tak, ako si to predstavuješ. Keď pôjdeš za svojím
cieľom a keď sa hneď' nevzdáš, keď si nebudeš ustavične
nahovárať, že tam sa nedá nič robiť, uvidíš, že situácia sa
postupne môže zmeniť. Alebo je to možno nejaká slabosť,
na ktorej pracuješ. Už toľko ráz si si predsavzal, že ovládneš
svoju zlosť, alebo sa vysporiadaš so svojimi stravovacími
problémami. No nebolo to na nič. Najprv si musíš stanoviť
realistické ciele, a nie sa naháňať za nejakými ilúziami.
Musíš rozpoznať, čo môžeš naozaj zmeniť a čo máš
jednoducho v povahe, s čím sa budeš musieť zmieriť. Keď
sa však rozhodneš, že niečo na sebe naozaj zmeníš, musíš
pri tom vytrvať. Keď sa to nepodarí, treba si položiť otázku,
či si sa nepomýlil, alebo či si si náhodou na plecia nezobral
priveľa. Potom si daj skromnejšie ciele. Musíš však vytrvať.
A uvidíš, že tvoja vytrvalosť bude odmenená. Anjel
vytrvalosti ti dá pocit, že sa môžeš zmeniť. Baví ma vytrvať
pri jednej veci. Nie som vydaný napospas skutočnosti. Niečo
sa dá urobiť. A spoľahni sa na to, že nie si sám. Keď sa
budeš chcieť vzdať, obzri sa okolo seba! Vedľa seba zbadáš
anjela vytrvalosti. Neodvráti sa od teba, pokým tvoj život
nezíska pevný základ, kým nezíska trvácnosť a stálosť.
Anselm Grün „Anjeli pre život“
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Pane Ježišu,
som tu pred tebou a som rád, že ťa môžem pozdraviť,
poďakovať sa ti a potešiť sa z vedomia, že si tu. Ďakujem ti
za tvoju prítomnosť a za to, že môžem byť tvojím
spoločníkom, za to, že môžem prežívať spoločenstvo s
tebou.
Naplň ma, Ježišu, svojím Duchom, aby som čas,
v ktorom zotrvám v modlitbe teraz, bol časom na tvoju česť
a slávu.
Chcem sa modliť slovom evanjeliovej udalosti, v ktorej
prichádzajú k tebe dvaja slepci a prosia ťa, aby si ich
uzdravil. Ty sa ich však spytuješ: Veríte, že vám to môžem
urobiť? Oni odvetia: Áno, Pane.
Uzdravil si ich a zakázal si im hovoriť, no oni to ohlasovali
všade, kade chodili. Neviem, Pane, ako sa o tebe dozvedeli
títo dvaja slepci. Vyhľadali ťa vo svojej biede. Vo svojej
slepote ťa našli. Viem ťa, Ježišu, hľadať vo svojej biede? A
nielen vo svojej biede! Daruj mi milosť, aby som ťa vedel a
chcel i túžil hľadať vo všetkých situáciách svojho života.
Slepí ťa dokázali nájsť, znamená to, že ich svetlom bola
veľká túžba po tebe a dôvera v teba.
Dobrý Ježišu, mne si dal schopnosť vidieť. Prosím však,
posilni vo mne túžbu, dôveru v teba. Daruj mi svetlo túžby,
svetlo pravej múdrosti, ktorou ťa budem hľadať a
nachádzať.
Prichádzam k tebe v pokore a vo vedomí svojej vlastnej
biedy, vo vedomí svojej vlastnej slepoty a prosím:
uzdrav ma, Ježišu, z môjho strachu a obáv,
uzdrav ma, Ježišu, z mojej nevedomosti,
uzdrav ma, Ježišu, z mojej naivity,
uzdrav ma, Ježišu, z mojej malej viery a nedôvery v teba,
uzdrav ma, Ježišu, z mojej pýchy a sebectva,
uzdrav ma, Ježišu, z mojej malej lásky k tebe,
uzdrav ma, Ježišu, zo všetkého, čo mi prekáža byť tvojím a
milovať ťa skutočnou láskou,
uzdrav ma, Ježišu, z môjho citového a sexuálneho zranenia,
uzdrav ma, Ježišu, z mojej neúprimnosti a nepravdivosti,
uzdrav ma, Ježišu, z mojej neochoty vidieť problémy
druhých,
uzdrav ma, Ježišu, zo všetkého, čo ty sám vidíš, že je
potrebné pre mňa a vo mne uzdraviť.
Ježišu, slepcom, ktorí ťa prosili o uzdravenie, si položil
otázku.
Akú otázku položíš mne samému? Možno tú istú ako
slepcom: Veríš, že ti to môžem urobiť?
Priznám sa ti, Ježišu, že mi tvoja otázka pripadá zvláštna.
Boli by k tebe prišli slepci, keby ti neverili? No ty tomu
všetkému rozumieš lepšie a všetko lepšie poznáš.
Prichádza mi na um, ako si od počiatku vedel, kto v teba
verí a kto nie. Prichádzajú mi na um slová, ktoré si
adresoval tým, čo boli okolo teba: Ale niektorí z vás neveria.
Ty sám si sa dožadoval vo vzťahu k tebe práve viery a
hlbokej, osobnej, živej dôvery v teba. Vyžadoval si ju aj od
svojich vlastných učeníkov: Verte vo mňa. Nabádal si ich:
Majte odvahu, nebojte sa, verte, ja som to. Zveroval si im
poslanie: Posilňujte bratov vo Viere.
Viera je vskutku tvoj dar. Bez viery nie je možné prísť k
tebe, ani sa ti páčiť. Bez viery nemôžeš v nás samých nič
urobiť, žiaden zázrak.
Ty ma učíš, že brána, ktorá mi otvára dvere k tebe, je viera.
Daruj mi, Ježišu, milosť, odpovedať spolu so slepcami na
tvoju otázku:
Áno, Pane - verím ti a dôverujem.
Áno, Pane - verím, že ma môžeš uzdraviť.

Áno, Pane - verím, že mi môžeš znova vrátiť zrak, radosť,
silu, lásku.
Áno, Pane - verím, že môžeš vo mne urobiť zázrak a ja
budem môcť žiť na tvoju česť a slávu.
Áno, Pane - verím, že ty budeš utvárať vo mne človeka na
svoj obraz.
Jozef Šuppa SJ „Modlitby pred eucharistickým Ježišom“

Pri výmene okien na fare sa našli...

Československá 50 halierová minca z roku 1921
zamurovaná pod parapetom okna
na bývalej kancelárii farského úradu

Na strane druhej preniklo do židovských zástupov, ktoré
sa zhromažďovali všade tam, kam Ježiš išiel.
Ježiš sa zjavne rozhodol ponechať niektoré učenie len
pre svojich najbližších - pre učeníkov. Tieto verše boli
určené, aby ich počuli len jeho učeníci. Ježiš rozpráva o
posledných dňoch tohto sveta, ktorý sa pominie. Učenci
na opísanie tohto typu učenia používajú technický termín
„eschatologický“, čiže taký, ktorý sa týka posledných
vecí, posmrtný.
Tento zánik sveta, ako vieme, bude desivý. Ježiš
nepodceňuje ľudské reakcie; väčšina ľudí bude
vystrašená a vydesená. Ale, a to je veľké ale, Ježiš
hovorí učeníkom, aby sa týchto desivých udalostí nebáli.
A aj vysvetľuje prečo: Pretože keď sa tieto veci budú
diať, oni budú vedieť, že sa „blíži ich vykúpenie“.
V tomto šialenstve budú ľudia ešte stále bojovať o
prežitie. Ale pre Ježišových učeníkov to bude čas
oslobodenia. Ježiš im kladie len jedinú podmienku učeníci musia byť v strehu. Chce ich nájsť pripravených,
prichystaných. A my tiež musíme byť v strehu a neustále
sa zamerať na Ježiša uprostred povinností a pokušení
každodenného života.

MEDITÁCIA:
•Ako môžeme zharmonizovať „čakanie, kým
príde Pán“ so všetkými „božskými“ pôžitkami, ktoré
ľudský život ponúka?
• Porovnajme rôzne odpovede ľudí vo verši 26 s tými
vo verši 28. Čo nám pomôže odpovedať ako verný ľud vo
verši 28?
• Ako nám môže Ježiš pomôcť s trápením a súžením
nášho života? Môže nám pomôcť 1Pt 5,7 ?
• Cítime sa pripravení na Ježišov príchod, napríklad
už zajtra? Čo by nám mohlo pomôcť? Ježiš nám ukazuje
cestu vo veršoch 34 a 36.

Československá 10 halierová minca z roku 1933
zamurovaná pod parapetom okna
na bývalej spálni farského úradu

lectio divina
Modlite sa a proste
Lk 21,25-28.34-36
(Ježiš povedal svojim učeníkom:) 25Na slnku, na
mesiaci i na hviezdach budú znamenia. Národy na zemi
budú plné úzkosti a zmätku z burácania mora a vlnobitia.
26
Ľudia budú zmierať strachom a očakávaním toho, čo
príde na svet, lebo nebeské mocnosti sa budú chvieť.
27
Vtedy uvidia Syna človeka prichádzať v oblaku s veľkou
mocou a slávou. 28Keď sa toto začne diať, vzpriamte sa,
zodvihnite hlavy, lebo sa blíži vaše vykúpenie.
34
Dávajte si pozor, aby vaše srdcia neoťaželi
obžerstvom, opilstvom a starosťami o tento život, aby vás
ten deň neprekvapil; 35príde totiž ako osídlo na všetkých,
čo bývajú na povrchu celej zeme. 36Preto bedlite celý čas
a modlite sa, aby ste mohli uniknúť všetkému, čo má
prísť, a postaviť sa pred Syna človeka.

Ďalšie čítania: Jer 33,14-16; Ž 25,4-5.8-9.10.14; 1Tes
3,12 - 4,2
ČÍTANIE:
Adventné
obdobie
začína
Ježišovým
prenikavým učením o tom, ako budú vyzerať
dni pred jeho druhým príchodom. Tieto slová sú prevzaté
z Ježišovho učenia v Jeruzaleme po jeho prvom
verejnom vystúpení.
Ježišovo učenie spôsobilo dve reakcie. Na jednej
strane pobúrilo židovských mocných, ktorí odmietali
spoznať božský charakter toho, čo Ježiš hovoril a konal.
4

MODLITBA:
Dnešný úryvok nás učí, že v príprave na
Ježišov návrat je životne dôležitá modlitba. Vybrané
verše z dnešného žalmu nám pripomínajú, že Boh je
spravodlivý a dobrý. On nás bude viesť, ak sme ochotní
počúvať ho, a on je priateľom všetkých, ktorí ho
poslúchajú.
Čítajte tieto verše niekoľkokrát. Nech nás Boh
presvedčí o svojej láske a starostlivosti. Prosme ho, aby
nám pomohol učiniť verš 4 a 5 našou vlastnou modlitbou.
„Hospodin, daj mi poznať svoje cesty! Nauč ma
kráčať po tvojich chodníkoch! Veď ma svojou pravdou a
vyučuj ma, lebo ty si Boh mojej spásy, na teba čakám
deň čo deň.“

KONTEMPLÁCIA:
Premýšľajme nad vetou „blíži sa vaše
vykúpenie“ a nad tým, čo pre nás znamená.
Kontemplujme Ježišov návrat na zem „s mocou a
veľkou slávou“ a tiež radosť, o ktorú sa podelí s každým,
kto ho miluje.
www.fara.sk/vistuk/
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