
 

 

1. Advent , čas na znovuobjavenie stratenej radosti 

 

Katechéza (prezentácia) 

 

2. slajd - Ľudia majú mnoho dôvodov, prečo sa smejú. Možno to robia z vtipu, humornej 

situácie, z dobrej správy, z daru, zo snahy zapôsobiť, z potreby dobre vyzerať na selfie-foto, 

možno občas aj z pretvárky,... 

No zdá sa, akoby sme postupne zabúdali na autentickú radosť. Na pravú, nefalšovanú radosť, 

ktorá hovorí viac o našom srdci, než o tom, ako vyzeráme.  

Odkiaľ ju vziať ak nám chýba a čo v skutočnosti je tou radosťou? 

 

 

3. slajd - „Ježiš v tej hodine zaplesal v Duchu Svätom a povedal: „Zvelebujem ťa, Otče, Pán 

neba i zeme, že si tieto veci skryl pred múdrymi a rozumnými a zjavil si ich maličkým. Áno, 

Otče, tebe sa tak páčilo. 

Môj Otec mi odovzdal všetko. A nik nevie, kto je Syn, iba Otec, ani kto je Otec, iba Syn a ten, 

komu to Syn bude chcieť zjaviť.“ 

Potom sa obrátil osobitne k učeníkom a povedal: „Blahoslavené oči, ktoré vidia, čo vidíte vy. 

Lebo hovorím vám: Mnohí proroci a králi chceli vidieť, čo vidíte vy, ale nevideli, a počuť, čo 

vy počúvate, ale nepočuli.“ 

Lk 10, 21 - 24 

Tento týždeň (v utorok) budeme na sv. omši v evanjeliu počuť, že Ježiš zaplesal v Duchu 

Svätom. Význam slova „plesať“ znamená prekypovať radosťou a nadšením. Nie je to len 

nejaký chvíľkový stav či pocit. Je to niečo ako „bomba“ radosti, ktoré v tebe explodovala a 

zasahuje všetkých, ktorí sa s tebou dostanú do kontaktu. Táto radosť je nákazlivá a upokojuje.  

Predstav si Ježiša, ako sa teší, ako sa smeje a nadšene volá na Otca. Zdrojom jeho radosti sú 

tri veci: radosť v Duchu Svätom, ukrytie Božieho tajomstva pred veľkými a rozumnými 

a zjavenie ho maličkým.  

Znie to veľmi zaujímavo, tak sa na to poďme pozrieť zblízka: 

A. Ježiš sa raduje z toho, že akoby Boh ukrýva a zjavuje tajomstvo. Tým tajomstvom, ktorí 

Boh dáva poznať maličkým, je sám Ježiš, príchodu Božieho Syna na svet. Sám Boh prichádza 

a stáva sa jedným z nás. Stáva sa tvojím bratom, aby si sa ty v ňom mohol stať Božím synom, 



 

Božou dcérou. Táto pravda je revolúciou pre celé ľudstvo. Dokonca ani žiadne iné 

náboženstvo si nedovolí tvrdiť takúto vec. Iba kresťanstvo vyznáva, že Boh tak vášnivo 

miluje človeka, že sa s ním úplne stotožňuje.   

 

4. slajd –  

B. Je zvláštne, že táto jednoduchá pravda je tak ťažko pochopiteľná pre mnoho ľudí. Tak 

tomu bolo v časoch Ježiša, tak je tomu aj dnes. Mnoho mocných, bohatých a „rozumných“ 

ľudí sa spolieha na to, čo vlastnia – bohatstvo, domnelú moc, slávu, prestíž a rozum. Myslia 

si, že Boha nepotrebujú, že by im bol na ťarchu. Vystačia si sami. Možno poznáte ich heslá: 

„Verím v seba.“ „Boh nemôže existovať, veda vyvracia jeho existenciu.“  „Som šťastný s tým, 

čo mám, nepotrebujem Boha.“ Z tohto pohľadu to vidí aj Ježiš. Aj on od takýchto ľudí zažíva 

odmietnutie a neveru. Ľudia, ktorí majú plné srdcia seba samých a vlastných pozemských 

starostí, v nich nenechávajú miesto pre Boha. A napokon to nie je tak, žeby im Boh nechcel 

zjaviť tajomstvo svojho Syna. Sú to oni, ktorí sa voči nemu zatvrdzujú.  

Presne opačne to často býva u chudobných, jednoduchých ľudí, ktorí sú naučení nespoliehať 

sa na nestále veci. Sú to tí, ktorí si uvedomujú, aký je život krehký a krátky a že tento život 

predsa nežijeme len pre seba. Vlastne ho vôbec nemáme žiť pre seba.  Dostali sme život, aby 

sme ho žili pre druhých – našu rodinu, priateľov, blížnych. Vždy to tak bolo a dejiny to 

potvrdzujú: Keď prišla biedy, choroby a hlad, ľudia sa kajali a obracali späť k Bohu. Keď 

nadišiel blahobyt a dostatok všetkého, ľudia Boha vylúčili zo svojich životov.  

 

Maličkí, o ktorých tu Ježiš hovorí, sú ľudia pokorného srdca. Tí, ktorí svoju nádej 

nevkladajú do vecí tohto sveta, a preto je ich srdce slobodné, aby ho mohol naplniť Pán 

svojou radosťou. Tak treba chápať aj Ježišove slová – v skutočnosti to ani nie je Boh, ktorý 

niečo skrýva (to by nebolo fér). Skôr je to človek, ktorý si pred jeho tajomstvom zatvára oči a 

odvracia zrak.  

Maličkí sú tí, ktorí vedia, že nič nevlastnia sami zo seba. Že všetko je len jeden veľký 

nezaslúžený dar. Preto je ich srdce plné vďačnosti za každú drobnosť. Preto sa dokážu 

radovať zo všetkého navôkol. A nikdy sa nenudia. Postoj nudy ich srdce nepozná.  

 

5. slajd - C. Ježiš zaplesal, tešil sa v Duchu Svätom.  

Asi si nie vždy (pokiaľ vôbec) uvedomujeme, aká veľká to musí byť radosť. Božie slovo napr. 

hovorí, že radosť v Pánovi je našou silou (Neh 8, 10). Takisto nás k radosti povzbudzuje aj sv. 

Pavol, aby sme sa radovali v Pánovi (Flp 3, 1). No a keď si prečítate, akú radosť mali 

apoštoli, keď na nich v deň Turíc zostúpil Duch Svätý, môže vás to prekvapiť (Sk 2, 1 – 10).  

Ľudia sa radujú z rôznych dôvodov – narodenie dieťaťa, nejaké prekvapenie, výhra v lotérii, 

návšteva starých známych,... Niektorí ľudia sa zasa dokážu radovať len ak sa potužia 



 

alkoholom, ale táto radosť je veľmi prchavá a nakoniec z nej ostávajú iba bolesti hlavy a 

výčitky svedomia.  

Radosť v Bohu je niečo celkom iné. Je to záplava Lásky do tvojho srdca, radosť z toho, že si 

milovaným Božím synom a dcérou. Že Boh je vždy s tebou a že pre teba pripravil večnosť. 

Ba dokonca, že on uprednostnil teba pred vlastným životom. Že narodil sa a zomrel preto, 

aby si ty mohol žiť.  

Začíname s prípravou na jedno z najväčších tajomstiev Boha a človeka. O pár týždňov sa 

narodí Ten, ktorý je najmenším a zároveň najväčším z nás. Pozývam ťa, aby si si tento týždeň 

často pripomínal, že Boh sa ti prišiel darovať a aby tvoja radosť bola prejavom 

tvojej vďačnosti za tento dar. 

Vieš si predstaviť niečo, čo by ti mohlo priniesť viac radosti?  

6. slajd - Otázky do skupiniek: 

1. Čo ti v poslednej dobe urobilo najväčšiu radosť? 

2. Čo robí radosť ľuďom okolo teba?  

3. Akoby si mohol urobiť radosť Ježišovi v týchto dňoch? 

 

 


