
Advent s Konferenciou biskupov Slovenska (2018)

2. 12. 2018 

Rovná chrbtica – to je symbol úprimného človeka. Vzpriam sa, zdvihni hlavu a postav sa pred 
Ježiša. K tomu ťa pozýva aj prvé adventné evanjelium.

3. 12. 2018 

Prečítaj si dnes, ako stotník volá Ježiša k svojmu sluhovi, aby ho uzdravil. Modli sa aj za tých, od 
ktorých sa cítiš byť ďaleko.

4. 12. 2018

Medzi tvojou pokorou a zážitkom Božej moci je priama úmernosť. Len ľudia totálne závislí na 
Bohu môžu v sebe pocítiť jeho silu.

5. 12. 2018 

Opäť super to dnešné evanjelium! Nemí hovoria! Rozjímavé mlčanie Adventu ti pri hovorení 
pomôže niečo aj naozaj povedať.

6. 12. 2018 

Mikuláš je skutočný darca, nie sponzor. Lebo chcel pomôcť nespoznaný. Sponzor chce mať všade 
svoje plagáty.

7. 12. 2018

Aj ty dovoľ Ježišovi, aby ti svojim dotykom otvoril oči. Aby si vedel, kto si pred Bohom, kto si 
medzi ľuďmi a kto sám pred sebou.

8. 12. 2018

Slovo ENTER na najväčšom tlačidle klávesnice znamená – aj vstúpiť, aj potvrdiť. Aj Mária dnes 
stlačila veľké ENTER: vstúpila do Božej prítomnosti a svojím fiat potvrdila, že prijíma Boží projekt
záchrany ľudstva.



9. 12. 2018

„Čo je krivé, bude priame!“ – sľubuje dnes prorok Izaiáš. Čo tak skontrolovať aj vlastnú chrbticu?

10. 12. 2018

Buď dnes pokojne trochu vzťahovačný, keď Ježiš hovorí: „Hovorím ti, vstaň!“ Vztiahni to na seba, 
najmä, keď cítiš vnútornú lenivosť urobiť, čo je dobré.

11. 12. 2018

Ježiš, Dobrý pastier, dnes hľadá tých, ktorí „zablúdili“. Nie náhodou toto slovo obsahuje aj „blud“, 
čiže zablúdenie niekam mimo Božej pravdy.

12. 12. 2018 

Neľakaj sa. Byť „tichý a pokorný srdcom“ neznamená mlčanlivú pasivitu. V tichu totiž k tebe 
hovorí Boh a pokorným srdcom otváraš svoje aktivity Božiemu účinkovaniu.

13. 12. 2018 

Takzvaná „selektívna hluchota“ znamená, že počuješ len to, čo sa ti hodí a nenaruší tvoje pohodlie. 
Ježiš to dnes uzdravuje výzvou: Kto má uši, nech počúva!

14. 12. 2018 

Samozrejmou súčasťou skutočnej lásky je empatia, čiže schopnosť vcítiť sa do rozpoloženia 
druhého človeka. Nech ti srdce neskamenie ako nedobytný hrad.

15. 12. 2018

To je fascinujúce, že sa nám Ježiš predstavuje ako Syn človeka. Lebo to znamená, že my sme jeho 
bratia a sestry. A spolu s ním Boží synovia a Božie dcéry.

16. 12. 2018

Ján dnes mýtnikom a vojakom nehovorí, aby už neboli mýtnici a neboli vojaci. Len aby to, čo robia,
robili poctivo a s láskou. Buď, kde si! A tam, kde si, buď naplno. V plnosti lásky.

17. 12. 2018 



Za každým menom Ježišovho rodokmeňa je konkrétna osoba s konkrétnou zodpovednosťou za 
vymeraný čas pozemského života. Listuj knihu svojho života s vedomím, že každá strana sa dá 
prečítať jediný raz.

18. 12. 2018 

Dnešné pozvanie "neboj sa prijať Máriu" adresuje Pánov anjel aj mne, aj tebe. Panna Mária je 
najistejším výstupom k Ježišovi.

19. 12. 2018

Zachariáš onemel, lebo mu chýbala viera. Hlboká viera, že Boh pôsobí v nás – to nám dáva 
schopnosť nielen hovoriť, ale aj niečo zmysluplné povedať.

20. 12. 2018

Milosti plná, Pán s tebou...“ Nuž, naozaj, už to je plnosť milostí, že Pán je s tebou, so mnou, s nami.

21. 12. 2018

Pri Máriinom pozdrave si jej príbuzná Alžbeta naplno uvedomila krásu svojho materstva. Zdrav 
ľudí vždy spôsobom, ktorý ich pozdvihne, povzbudí či prehĺbi.

22. 12. 2018

Podľa Máriinych dnešných slov bohatí napokon vyjdú naprázdno. Naozaj, len dávaním získavame, 
len chudobou, ktorú motivuje láska, bohatneme.

23. 12. 2018

Veríš aj ty, podobne ako Ježišova matka Mária, že sa aj v tvojom živote konkrétne naplnia Božie 
prísľuby?

24. 12. 2018 

Pribaľ k darčekom celé svoje srdce, iba tak bude dnešný večer naozaj štedrý podľa Srdca Ježišovho.


