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6. VIANOČNÉ OBDOBIE 
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Ročník III.

S pomocou Božou prežili ste 
zas ďalší z rokov v slede.
Nech ruka Božia pevne, 

iste vás v roku novom vedie.
Nech dary jeho milosti 
Vás po celý rok chránia,

nech dá Vám Boh šťastia, 
radosti a hojnosť požehnania.



panna mÁria - bohorodička
V prvý deň roka, Božia prozreteľnosť nás zhromažďuje na 

slávnos�, ktorá po každý krát nás dojíma pre svoju bohatosť a svoju 
krásu. Nový kalendárny rok sa stretá s vyvrcholením vianočnej oktávy, 
kedy slávime Božie Máriine materstvo, pričom túto slávnosť umocňuje 
aj sviatok Svetového dňa pokoja. 

Ľudské dejiny Ježiša, ktoré vyvrcholili vo 
veľkonočnom tajomstve, sú začiatkom nového 
sveta a nového ľudstva, ktoré je schopné 
s Kristovou milosťou uskutočniť pokojnú 
revolúciu. Nie je to ideologická revolúcia, ale 
spirituálna, nie utopis�cká, ale reálna. Preto 
je potrebná nekonečná trpezlivosť, dlhý čas 
putovania. Je potrebné sa vyhnúť falošným 
skratkám a napredovať po ťažkej ceste. Je to 

cesta dozrievania v zodpovednos� vo vlastnom svedomí.

Márii, Matke Boha, v ktorej sa Ježiš stal našim bratom, zverme 
s dôverou našu prosbu, aby nám pomáhala kráčať za Kristom, a tak 
zvíťaziť nad chudobou, budovať opravdivý pokoj, ktorý je dielom 
spravodlivos�. 

Jej zverme hlbokú túžbu žiť v pokoji. Násilie, nenávisť 
a nedôvera sú tak�ež formami chudoby - možno tými najhoršími - 
s ktorými je potrebné zápasiť. Kiežby však nikdy nezvíťazili! Zverme 
jej všetku našu ustarostenosť a strach z budúcnos�, ale aj nádej, že 
s múdrou a vytrvalou spoluprácou všetkých, budeme môcť sa viac 
počúvať, vyjsť si v ústrety a poskytnúť si konkrétne odpovede na naše 
túžby po živote v pokoji a v bezpečnos�. 



Sviatok Epifánie, čiže Zjavenia Pána sa týka „nádhernej 
skutočnos�, že Boh prišiel pre všetkých: každý národ, jazyk a ľud je 
ním prijatý a milovaný. Symbolom toho je svetlo, ktoré prichádza ku 
všetkému a všetko osvetľuje.

Boh sa ukazuje všetkým, no spôsob, akým to robí vyvoláva 
prekvapenie, ako si Boh volí pre svoje zjavenie sa nie oslnivé miesta 
a mocné osobnos� sveta, ale naopak skromné a nenápadné.

Boh sa ponúka, nena�ska sa. Osvecuje, ale neoslepuje. Vždy 
je tu veľké nebezpečenstvo spliesť si Božie svetlo so svetlami sveta. 
Jeho jemné svetlo žiari v poníženej láske. Koľkokrát sme sa ako Cirkev 
pokúšali zaskvieť vlastným svetlom! No nie my sme slnkom ľudstva. 
Sme mesiacom, ktorý hoci má aj svoje �ene, odzrkadľuje pravé svetlo, 
Pána. Cirkev je tajomstvo luny, a svetlom sveta je Pán. On, nie my.

zjavenie pÁna

Sviatok Zjavenia Pána je pre kresťana výzvou 
napodobniť mudrcov, ktorí nediskutujú, ale kráčajú; 
ktorí  nezostávajú stáť a pozerať, ale vstupujú do Ježišovho 
domu.

Nestavajú sa do stredu, ale klaňajú sa jemu, ktorý 
je stredom. Neupínajú sa na svoje plány, ale sú pripravení 
vybrať sa inou cestou.



V konaní mudrcov je úzky kontakt s Pánom, radikálna 
otvorenosť voči nemu, totálna zaangažovanosť pre neho. Spolu s ním 
používajú jazyk lásky, rovnakú reč, akou Ježiš, hoci ešte nemluvňa, už 
hovorí. 

Mudrci to�ž prichádzajú za Pánom nie aby prijímali, ale aby 
darovali. Spytujme sa: ,,Priniesli sme na Vianoce nejaký dar Ježišovi, 
k jeho sviatku, alebo sme si vymenili darčeky iba medzi nami?“

V tomto zostávajúcom čase Vianoc, ktorý sa chýli ku koncu, 
nepremárnime príležitosť venovať pekný dar nášmu Kráľovi, ktorý 
prišiel pre všetkých nie na okázalých scénach sveta, ale v žiarivej 
chudobe Betlehema. Ak to urobíme, jeho svetlo na nás zažiari.

Pán sa nám predstavuje ako ten, ktorý sa v dnešný 
deň zjavil mudrcom, ktorí sa ako prvotiny pohanov prišli 
pokloniť tomu, ktorý sa podľa tradície pred niekoľkými 
dňami narodil. 

On je ten uholný kameň, ktorý v sebe spojil 
v jedno, ako dva múry prichádzajúce z rôznych smerov, 
obrezaných i neobrezaných, totiž Židov a pohanov. 

Ten, ktorý obidve časti spojil v jedno, stal sa naším 
pokojom.


