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Na nedeľu Svätej rodiny ( C ) 27.decembra 2009

týždeň 53.

Nie vy budete hovoriť, ale Duch
vášho Otca bude hovoriť vo vás.
Na svätom Štefanovi nám Boh
ukázal úžasnú veľkosť a hrdinskosť pravej,
nefalšovanej lásky k Bohu, ale aj
priepastnú hĺbku ľudskej nenávisti k Bohu
a ku všetkému i ku všetkým, ktorí žijú
podľa Božích právd a zákonov. Cirkev
zámerne hneď po slávnosti Narodenia Pána
postavila sviatok prvého kresťanského
mučeníka. Prečo? To preto, aby sme
pochopili, že Kristov príchod na tento svet
znamená „triedenie duchov“, rozlišovanie
ľudských charakterov, ale aj triedenie
kresťanov. Nie v speve vianočných piesni
a kolied, v sentimentálnom opojení poézie
Vianoc spočíva pravé kresťanstvo, ale
v živote podľa Božej vôle, v nasledovaní
Krista: i za cenu tých najťažších osobných
obetí.
V čom spočíva – v pravom slova
zmysle – kresťanstvo? To vie pochopiť iba
ten, kto musel niekedy pre svoje
kresťanské presvedčenie trpieť alebo kto
bol pozbavený svojej osobnej slobody. Kto
zakúsil ponižovanie a výsmech, pohŕdanie
a nenávisť. Dokáže to pochopiť iba ten, kto
vo chvíľach najväčších ponížení a utrpení
pre vieru, dokázal povedať ako svätý
Štefan: „Pane, nezapočítaj im tento
hriech!“ Čiže ten, kto sa nepoddával
pomstychtivým
myšlienkam,
kto
nesľuboval pomstu za podstúpené príkoria.
Ale nie vždy je to také jednoduché, byť
dôsledným kresťanom. Pokiaľ sa môžeme
oddávať spevu kolied alebo môžeme
spokojne postáť pri jasličkách, to sa ešte
dá. Ale vo chvíli, keď sa Boh stane pre
človeka príťažou, keď sa Boh stane
prekážkou jeho plánom do budúcnosti, vo
chvíli, keď sa človek domnieva, že ako
kresťan má obrovské množstvo problémov
a prekážok pre svoju vlastnú spoločenskú
kariéru, v takýchto chvíľach je niekomu
zaťažko sa hlásiť ku Kristovi. Vtedy
človek
začína
hľadať
množstvo
výhovoriek, vytáčok, chytráckych dôvodov
a ospravedlnení a napokon z tohto
všetkého vysvitá, že Boh od človeka žiada
príliš veľa.

Ale je to skutočne tak veľa? Keď
Boh, ktorý nám dal svojho vlastného Syna
za príklad, za veľkňaza, za priateľa a brata,
od nás chce, aby sme vždy a za všetkých
okolností žili a konali ako skutočné Božie
deti? Keď Boh chce, aby sme si na neho
denne spomenuli v modlitbe a aspoň
v nedeľu sa spojili s Ježišom a s ostatnými
kresťanmi ku spoločnej obeti chvály
a vďaky, zmierenia a prosby? Keď Boh
chce aby sme milovali svojich blížnych
ako seba samých? Niekedy sa stáva, že ten
rozpor medzi Božou vôľou a postojom
človeka k Bohu sa vyhrotí až do takej
miery, že v konečnom dôsledku môže
spôsobiť krízu v rodine, krízu viery
a rozchod človeka s kresťanstvom. Môže
Boh žiadať od človeka také obete? Mohol
vôbec požadovať od svätého Štefana, aby
sa nechal pre neho ukameňovať? Môže!
Pretože je našim Stvoriteľom a najväčším
dobrodincom, pretože to s nami myslí
dobre a nikdy od nás nežiada nemožné. To
len my tie obete za vieru považujeme za
nemožnosti. Čo je nemožné nášmu
sebectvu, to môže byť úplne jednoducho
možné našej úprimnej a nefalšovanej láske
k Bohu a k ľuďom.
Vernosť viere, nasledovanie Krista
v každej situácii a v každom prostredí, to
všetko je bez kompromisov nutné zvlášť
v dnešnej dobe, keď od nás Boh očakáva
svedomitú a obetavú spoluprácu v Cirkvi.
Tak ako svätý Štefan a ostatní diakoni boli
najbližšími spolupracovníkmi apoštolov,
tak aj dnes má byť každý z nás verným
spolupracovníkom, predĺženou rukou
kňaza vo farnosti. Už dávno nie je pravdou
to, že Cirkev reprezentuje len pápež,
biskupi a kňazi. A taktiež už dávno nie je
pravda a Druhý vatikánsky koncil to jasne
pripomenul, že rádoví veriaci nemajú čím
prispieť do budovania Božieho kráľovstva
na tomto svete. Cirkev sa v dnešnej dobe
blíži k situácii prvotnej cirkvi. Preto si
Cirkev vysoko váži takých verných
a obetavých spolupracovníkov, akým bol
svätý Štefan a potrebuje ich.
Alfonz Vladimír Sabo, farár

R.: Blažení tí,
čo bývajú
v tvojom dome, Pane.
1. Aké milé sú tvoje príbytky,
Pane zástupov;
túži a zmiera moja duša po
nádvoriach Pánových.
2. Moje srdce i moje telo
znášajú sa k Bohu živému.
- R.
3. Blažení tí, čo bývajú v
tvojom dome
a bez prestania ťa velebia.
4. Blažený človek, ktorému
ty pomáhaš,
- R.
5. Pane, Bože zástupov, čuj
moju modlitbu,
vypočuj ma, Bože Jakubov.
6. Bože, náš ochranca,
pohliadni
a pozri na tvár svojho
pomazaného.

- R.
(Ž 84. 2 - 3. 5 - 6. 9 - 10)

Minulú nedeľu sa konala zbierka na vykurovacie zariadenie
do nášho kostola. Na tento účel sa vyzbieralo 640,11 EUR.
Touto zbierkou sa plne pokryli náklady na nové kúrenie. Za
vaše milodary: Pán Boh zaplať!

Aj Boh je rodina
Sviatok Svätej rodiny - Božej i
ľudskej. Rodina je to najbožskejšie na
zemi, veď i Boh je svojou podstatou
rodinou. A stretá sa v nej i to
najľudskejšie: starosti o život, choroby,
ľudská slabosť i zloba. O čo je rodina
menej Božia, tým viac ľudského v nej
prevláda. Boží Syn vstúpil a rástol v
ľudskej, ale svätej rodine. Mária s
Jozefom sa starali o jeho rast na tele i v
poznaní Božieho zákona. V dvanástich rokoch sa stáva
podľa zákona dospelým, zaviazaným poznať a plniť Božiu
vôľu. Naučiť sa počúvať Boha znamená stať sa skutočne
dospelým, zodpovedným, slobodným, schopným vstúpiť do
osobného rozhovoru s Bohom, poznať a plniť jeho vôľu. Kto
to nedokáže, zostáva navždy dieťaťom, hovoriacim len o
svojich potrebách.
Z Jeruzalema sa Ježiš nevracia so svojimi príbuznými,
lebo jeho príbuzní sú odteraz tí, čo počúvajú Božie slovo.
Ježiša nemožno nájsť na ceste, ktorá sa vzďaľuje z
Jeruzalema. Na to sa treba „obrátiť“ a vrátiť tam, kde
skutočne je, v chráme, v dome svojho Otca. Ježiš sa
odvoláva na nebeského Otca, to sú prvé slová, ktoré
počujeme z jeho úst. V Jeruzaleme to budú raz aj jeho
posledné slová... Ustarosteným rodičom nevyčíta, že ho
hľadali, ale že ho hľadali nesprávne - nehľadali tam, kde je
jeho miesto. Z Otcovho domu sa však poslušne vracia do
Nazareta, medzi bežných ľudí. To je jeho postup: najskôr s
Otcovi, až potom s ľuďmi, aby im zjavil Otca.
Pre Máriu boli udalosti neustálym tajomstvom. V
plynúcich mesiacoch a rokoch ich nosila vo svojom srdci.
Chlapec rástol pred jej očami ako všetci jeho rovesníci.
Rástol aj v jej očiach, lebo rástla jej viera. Kým sa nenarodil,
nosila ho pod srdcom, teraz ho nosila v srdci.
Svätá rodina - vzor rodín, usilujúcich o svätosť. Deťom
pomáhajú dospievať, keď ich učia počúvať a plniť Božiu
vôľu. Strácať ich, aby kráčali po Božích cestách, znamená
pre rodičov rásť vo viere. Aj k ich životu patrí ustarostené
hľadanie a úzkosť aby boli tam, kde majú byť - v dome Otca,
v stave milosti.
Svätá rodina pozná a chápe úzkosti rodín, usilujúcich sa
o svätosť. Neustále sa za ne prihovára u Syna, s ktorým je
spolu v Otcovom dome.
Marián Gavenda

Oznamy
Vo štvrtok 31. decembra 2009 sa po svätej omši uskutoční
ďakovná pobožnosť. Pri speve hymnu Teba, Bože, chválime
môžeme za obvyklých podmienok získať úplné odpustky.
V piatok 1. januára 2010 je prikázaný sviatok Panny Márie
Bohorodičky. Pri speve Príď, Duchu Svätý tvorivý môžeme za
obvyklých podmienok získať úplné odpustky.
V sobotu 2. januára 2010 je Prvá sobota v mesiaci alebo
fatimská sobota. Po svätej omši sa budeme modliť rozjímavý
svätý ruženec.
V stredu 6. januára 2010 na slávnosť Zjavenia Pána (Troch
kráľov) budeme požehnávať vaše domy a príbytky. Rodiny,
ktoré majú záujem o požehnanie svojej rodiny a domu, nech sa
zapíšu v sakristii.
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Prehľad spotreby elektrickej energie akumulačnými
kachľami a novými konvektormi v našom kostole.
4ks akumulačných kachlí s príkonom po 6 kWh akumulujú
teplo pri spotrebe nočného prúdu 5-8hodín denne
4 x 6kWh x 5hod x 0,067 € = 8,1 € x 30 dní = 243.- € mes.
t.j. (7318,80 Sk/mes.)
alebo:
4 x 6kWh x 8hod x 0,067 € = 12,96 € x 30 dní = 388,80 €
t.j. (11710,08 Sk/mes.)
Spolu s poplatkom za distribúciu je to 262,04 € (7892,36 Sk)
až 407,92 € (12383,56 Sk)
Tu nie je zahrnutá spotreba el.energie na vykurovanie sakristie.
Predpokladaná spotreba el.energie novými konvektormi
Nových konvektorov bude 7 s príkonom po 3 kWh. Tieto
vykurovacie telesá sa budú zapínať 3 hodiny pred sv.omšou.
Spotreba potom bude:
7 x 3 kWh x 3hod x 0,0888€ = 5,594€ x 30dní = 167,893€ mes.
t.j. (5053,86 Sk mes)
spolu s poplatkom za distribúciu
186,931€ mes.
t.j. (5627,46 Sk mes.)
Výmenou vykurovacích telies sa ušetrí približne 1900 až
7000 Sk mesačne.

Sväté omše vo Vianočnom období (C)
28.XII. pondelok štvrtý deň v oktáve po narodení Pána
17.00 Za + Máriu Ščibrániovú (30 deň)
29.XII. utorok piaty deň v oktáve po narodení Pána
17.00 Za+Ľudovíta a Máriu Bilských a syna
30.XII. streda šiesty deň v oktáve po narodení Pána
17.00 Za + Jána a Annu Petrášových
31.XII. štvrtok siedmy deň v oktáve po narodení Pána
17.00 Na poďakovanie Pánu Bohu za všetky milosti a
dobrodenia v uplynulom roku. Po sv.omši ďakovná
pobožnosť na konci občianskeho roka
Upratovanie kostola č.d. 203 – 228
1.I. piatok Slávnosť Bohorodičky Panny Márie oktáva narodenia Pána
8.00 Na poďakovanie pri príležitosti životného jubilea a
prosba o Božiu pomoc
9.15 Za farníkov
2.I. sobota vo vianočnom období
8.00 Za + Viktóriu Vráblovú
3.I. 2. nedeľa po narodení Pána (C)
8.00 Za + Alexandra
9.15 Za farníkov

Liturgický kalendár
28.XII. pondelok
29.XII. utorok
30.XII. streda
31.XII. štvrtok
1.I. piatok
2.I. sobota

sv.Neviniatka, mučeníci
sv.Tomáš Becket, biskup, mučeník
sv.Dávid
sv. Silvester I:, pápež
Panna Mária Bohorodička - slávnosť
sv. Bazil Veľký a Gregor Naziánsky,
biskupi a učitelia Cirkvi

Pane, polovicu svojho majetku dám chudobným

Slovo na dnes
Anjel

Lk 19,8

Prezieravosti

Prezieravosť je prvá zo štyroch hlavných cností. Je to
schopnosť zistiť, čo je tu a teraz pre mňa primerané a
prospešné. Po latinsky sa prezieravosť povie prudentia. Je
to odvodené od slova providentia a znamená opatrnosť,
predvídavosť. Kto je prezieravý, vie predvídať. Koná
uvážene. Vidí ďalej, než len na špičku svojho nosa. Má
široký obzor. Skutočnosť posudzuje takú, aká je. Pre
gréckeho filozofa Aristotela je prezieravosť predpokladom
všetkých ostatných cností. Najprv musím správne rozoznať
skutočnosť, potom môžem konať tak, ako treba. Podľa
Jozefa Piepera táto cnosť „umožňuje človeku byť tým a robiť
to, čo je jeho poslaním na tejto zemi“. Môj život bude na
niečo dobrý len vtedy, keď ho usmerním podľa skutočnosti.
Starí ľudia odlišujú prezieravosť od múdrosti. Múdrosť
preniká do tajomstva bytia, naproti tomu prezieravosť vidí,
ako v každom okamihu uplatniť poznanie skutočnosti a ako
ho presadiť v praktickom živote.
Anjela prezieravosti potrebuješ, keď sa musíš
rozhodovať. Tvoj anjel prezieravosti vidí ďalej ako ty, má
väčší obzor. Predvída (= providentia), aké dôsledky by
mohlo mať tvoje rozhodnutie. Musíš sa poradiť so svojím
anjelom prezieravosť, aby si vedel rozpoznať, aké sú
najhlbšie motivácie tvojich rozhodnutí a ktoré rozhodnutie
najviac
zodpovedá skutočnosti.
Potrebuješ
anjela
prezieravosti, keď budeš musieť správne posúdiť určitú
situáciu. Zavolajú ťa, aby si rozhodol nejaký spor. Mnohí si
vo svojej prehnanej horlivosti myslia, že im na to stačí láska.
Potom sa už všetko urovná. Prezieravý človek však presne
preskúma situáciu. Pýta sa na príčiny konfliktu. Zaujíma sa o
rozličné názory. A až keď si všetko vypočuje a premyslí,
vysloví rozhodnutie, hľadá cesty, ako spor urovnať.
Prezieravý vidí všetky okolnosti a pokúša sa všetko
pochopiť, aby mohol správne posúdiť situáciu.
Ježiš nazýva prezieravým toho muža, ktorý si postaví
dom na skale. Nekoná rýchlo ani unáhlene. Nestavia svoj
dom na piesku svojich ilúzií, ani na piesku svojho nadšenia,
ale na skale správneho spôsobu života, ako o ňom kázal
Ježiš na hore. Prezieravý muž všetko zváži. Koná
premyslene a vie, na čom záleží. Prezieravý človek nie je
vševed, ale ten, ktorý spozná a premyslí to, čo je podstatné.
Ježiš chváli prezieravosť nespravodlivého správcu, ktorý v
ťažkej situácii nájde správne riešenie. V beznádejnej situácii
zistí, ako sa vysporiadať so svojou vinou tak, aby nestratil
sebaúctu. Prezieravý človek nájde riešenie, ktoré
zodpovedá danému okamihu. Prezieravé panny dávajú
pozor. Hľadia za prítomný okamih a myslia na budúcnosť.
Pochabé panny žijú iba pre prítomnosť. Prezieravosť je
očividne predpokladom vydareného života.
V nemčine sa prezieravosť často spája s prefíkanosťou,
ale tú teraz naozaj nemáme na mysli. Nemecké slovo klug
(prezieravý) vlastne znamená: jemný, nežný, útly, vzdelaný,
obratný v konaní, odvážny, rozhodný. Prezieravý nemyslí
iba rozumom, ale aj srdcom. S istotou vie siahnuť po
príležitosti, ktorá sa mu núka. A vidí jemné rozdiely, ktoré
hrubému duchu zostávajú skryté. Prezieravosť je praktický
rozum, ktorý premieňa vedomosti na čin zodpovedajúci
danej realite. Vedieť všetko ti nepomôže, pokiaľ nevieš
rozoznať, čo je v tejto chvíli správne. Preto ti želám anjela
prezieravosti, aby si v každom okamihu spoznal správnu
cestu, aby ťa viedol životom, aby ťa doviedol k väčšej
slobode, k širším horizontom a láske.
Anselm Grün „Anjeli pre život“
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Dobrý Ježišu,
ty vkladáš do ľudských sŕdc najkrajšie túžby. Ty dávaš chcieť i
uskutočniť. Prosím ťa, vkladaj aj do môjho srdca svoje túžby,
určuj nimi moje chcenie a pomôž mi ich aj uskutočňovať.
Ježišu, som tu pred tebou. Tu si ukrytý v tajomstve Chleba
života. Prišiel som preto, lebo si mi do srdca vložil túžbu po
tebe, túžbu byť s tebou a pri tebe. Daruj mi, prosím, milosť
prežiť tento čas na tvoju väčšiu česť a slávu a pre dobro môjho
života a života druhých.
Dobrý Ježišu, keď sa modlím slovom evanjelia, oslovuje ma
veľká túžba v srdci muža Zacheja. V jeho srdci je túžba vidieť
ťa. Touto túžbou žije, ňou si nechá určovať svoje správanie.
Ona rozhoduje o ďalšom konaní. Doslova ho poženie vyliezť na
strom len preto, aby ťa videl. Bola to pravá túžba. Tak veľmi ťa
chcel vidieť, že nedbal na žiadny ľudský ohľad. Jeho túžba ho
oslobodila od hanby, od toho, aby dbal na to, čo si o ňom
pomyslia druhí.
Ako je to so mnou, Ježišu? Aké túžby hýbu mojím srdcom? Aké
túžby mi doň vkladáš ty sám? Vnímam ich? Odpovedám na ne?
Akými túžbami sa nechávam viesť?
Ježišu, prosím ťa, ty sám ma nauč rozlíšiť túžbu od pokušenia,
pravé túžby od nepravých. Pomôž mi, prosím, nechať sa zaujať
a usmerniť iba tvojimi túžbami. Dávaj mi k tomu svojho Ducha a
potrebnú milosť.
Ježišu, to, čo ma v evanjeliovej udalosti povzbudzuje a
potešuje, je aj to, že ty vychádzaš v ústrety túžbe človeka. Ty
prichádzaš tam, kde človek túži po tebe, kde ťa chce, kde sa ťa
dožaduje. Áno, túžba je počiatkom všetkého, túžbou sa začína
aj zmena života u Zacheja. Túžba mu umožní najdôležitejšie
stretnutie - stretnutie s tebou. Túžba vidieť ťa pritiahne nielen
Zacheja k tebe, ale aj teba k Zachejovi. Vstúpiš do jeho domu,
do jeho srdca, života a cez neho aj do života jeho rodiny.
Znova si uvedomujem, akú veľkú dôležitosť skrýva v sebe
túžba. Ježišu, prosím si od teba milosť túžiť -túžiť po tebe. Nech
sa ma táto túžba celkom zmocní, nech ma nadovšetko zaujme,
nech je vždy obsahom mojich myšlienok, stálou náplňou môjho
srdca, určujúcou silou môjho konania.
Ďakujem ti, Ježišu, za ľudí, ktorých mi dávaš ako
povzbudenie na ceste k tebe, za ľudí veľkej túžby po tebe.
Ďakujem ti aj za Zacheja. Uvedomujem si, ľudia mali o ňom
mienku, že je hriešny človek. A predsa! Aj v jeho srdci a duši sa
objavujú veľké túžby. Aj ja som hriešny a moja hriešnosť ma
veľmi zaťažuje. No aj tak môžem byť človekom, ktorý ťa túži
vidieť. Nemusím žiť iba svojou nedokonalosťou, svojimi
chybami, slabosťou a zlyhaním. Môžem žiť nádejou a túžbou po
tebe, môžem žiť z viery v teba a najmä z lásky. Môžem veriť, že
ty každého človeka, aj mňa, vyhľadávaš, vychádzaš mi v
ústrety, zastavuješ sa pri mne a chceš vojsť do môjho domu.
Môžem byť človekom, ktorého nájdeš, vstúpia do jeho života a
zmeníš ho. Aj ja budem môcť povedať: Pane, polovicu svojho
majetku dám chudobným, a ak som niekoho oklamal, vrátim
štvornásobne.
Dobrý Ježišu, zmiluj sa nado mnou. Obdaruj ma každý deň
túžbou po tebe, túžbou vidieť ťa, počuť ťa, milovať ťa, vedieť,
kde si a kto si. Túžim a chcem mať v sebe vrúcnu túžbu po
tebe, ktorá nikdy neoslabne a nikdy nevyhasne. Verím, že
práve túžba po tebe mi umožní zjednocovať sa s tebou a byť s
tebou. Túžim žiť najkrajšími túžbami života, aké ty môžeš vložiť
do srdca. Preto ťa pokorne prosím, posilni ma, aby som sa deň
čo deň stával človekom, na ktorom sa bude spĺňať nielen to, že
bude túžiť po tebe, ale aj to, že z tvojej milosti bude tieto túžby
aj uskutočňovať.
Dobrý Ježišu, verím, že len z tvojej milostí budem môcť byť
takým, akým ma chceš mať.
Verím, že túžba po tebe ma urobí schopným nachádzať a plniť
tvoju vôľu.
Jozef Šuppa SJ „Modlitby pred eucharistickým Ježišom“

Priatelia Vištuckých Listov. Tak ako minulý rok,
len vďaka ich štedrosti ste ich mohli čítať po celý
rok 2009.

ČÍTANIE:
Po udalostiach, ktoré opisujú Ježišovo zázračné
narodenie, je nám niečo odhalené o jeho detstve.
Tento úryvok v Evanjeliu podľa Lukáša a ďalší
zaznamenaný v Evanjeliu podľa Matúša (2. kapitola), ktorý
budeme čítať budúcu nedeľu, sú dve jediné letmé
poznámky.
Ako nábožní Židia Ježiš, Mária a Jozef spolu so svojimi
rodinnými príslušníkmi a priateľmi podnikajú ročnú púť do
Jeruzalema. Táto udalosť je týždenným sviatkom Paschy,
oslavujúcej Boha za záchranu a vyvedenie ich praotcov z
Egypta (Ex 12,1-27).
Bola to výprava, ktorú podnikli mnohokrát predtým. Tento
rok však bol osobitne význačný. Ježiš, ktorý bol ako
dvanásťročný na svojej prvej púti, namiesto toho, aby sa
vrátil s ostatnými, zostáva pozadu v chráme.
Keď si Jozef a Mária uvedomia, že Ježiš nie je s ich
skupinou, vracajú sa naspäť do Jeruzalema. Po troch
úmorných dňoch hľadania ho nakoniec nájdu rozprávať sa s
učiteľmi náboženstva v chráme.
Ježiš sa javí úplne pohrúžený, nakoľko strávil v chráme štyri
dni. Cítil sa ako doma; počúval učiteľov náboženstva a
kládol im otázky. Čo uchvátilo jeho poslucháčov, bola
múdrosť a pochopenie ďaleko za hranicami jeho veku a
učenosti. Na tomto chlapcovi bolo jednoznačne niečo
výnimočné. Bol to prorocký znak, umožňujúci nám letmo
nazrieť, kým Ježiš v skutočnosti je.
Mária a Jozef sú pochopiteľne nahnevaní, že sa Ježiš s nimi
po sviatkoch nevrátil domov a spôsobil im všetky tieto
obavy. Ježišova odpoveď však naznačuje, že považoval za
samozrejmé, že Mária a Jozef budú vedieť, kde ho hľadať: v
chráme - „v dome môjho Otca“.

Na Vištucké Listy ďalej prispeli : Obec Vištuk,
Poľnohospodárske družstvá Vištuk a Budmerice
a ďalší, ktorí nechcú byť menovaní.
Všetkým úprimné Pán Boh zaplať!
lectio divina
V dome nášho otca
Lk 2,41-52
41

Mária a Jozef jednoducho neporozumeli Ježišovým slovám
ani konaniu, ale Mária „uchovávala všetky jeho slová vo
svojom srdci“. Po tejto udalosti nám Lukáš hovorí, že Ježiš
sa s nimi vrátil do Nazareta a bol im poslušný. Ježiš
napredoval v múdrosti, veku a v obľube u Boha i u ľudí.
MEDITÁCIA:
• Čo nám tento úryvok odhaľuje o myšlienkach
dvanásťročného Ježiša, čo sa týka jeho a jeho
nebeského Otca?
• Čo nám tento úryvok hovorí o Ježišových hodnotách? Ako
sa budú odrážať v jeho budúcom konaní?

Jeho rodičia každoročne putovali do Jeruzalema na
veľkonočné sviatky. 42Ked' mal dvanásť rokov, tiež sa ta
vybrali na sviatky, ako bývalo zvykom. 43Po Veľkej noci, keď
sa vracali domov, chlapec Ježiš zostal v Jeruzaleme a jeho
rodičia o tom nevedeli. 44Keďže sa domnievali, že je niekde
v sprievode, prešli deň cesty, potom ho hľadali medzi
príbuznými a známymi. 45Ked' ho nenašli, vrátili sa do
Jeruzalema a hľadali ho tam. 46Po troch dňoch ho našli v
chráme, ako sedí medzi učiteľmi, počúva ich a vypytuje sa.
47
Všetci, čo ho počúvali, boli ohromení jeho rozumnosťou a
odpoveďami. 48Ked' ho zbadali, stŕpli od údivu a jeho matka
mu povedala: Dieťa moje, čo si nám to urobil? Pozri, tvoj
otec a ja sme ťa s úzkosťou hľadali. 49On im odpovedal: Ako
to, že ste ma hľadali? Či ste nevedeli, že sa mám zaoberať
tým, čo patrí môjmu Otcovi ? 50No oni jeho slovu
neporozumeli. 51Vrátil sa s nimi, prišiel do Nazareta a bol im
poslušný. Jeho matka však uchovávala všetky jeho slová vo
svojom srdci. 52A Ježiš napredoval v múdrosti, veku a
obľube u Boha i u ľudí.

• Ježiš mohol pocítiť Božiu prítomnosť všade, kde sa
nachádzal. Prečo si myslíte, že sa tentokrát rozhodol ísť do
chrámu?
MODLITBA:
Možno pocítime aj my niečo z Ježišovej radosti v
dome svojho otca, keď sa pomodlíme slová
Ž 84,2-9. Dnešný úryvok sa zameriava na rodinné vzťahy s
naším nebeským Otcom a našou vlastnou rodinou.
Vzdávajme vďaky Bohu za to, že aj my sme jeho deťmi. V
tichosti sa modlime za veriacich v našom kostole a za našu
vlastnú rodinu.
KONTEMPLÁCIA:
Verše v 1Jn 3,1-2.21-24 obsiahli niektoré úžasné
pravdy. Dovoľme, nech nás naplní obdiv k
milujúcemu Otcovi, ktorý nás volá svojimi deťmi. Uvažujme
o Božom prísľube v tom, že ak ho poslúchame, môžeme s
ním žiť v jednote.

Ďalšie čítania: 1Sam 1,20-22.24-28; Ž 84,2-3.5-6.9-10; 1Jn
3,1-2.21-24

Spoločenstvo pri farskom kostole Najsvätejšej Trojice
vo Vištuku
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