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Piatok 23. decembra 2016 

Piesne: ES č. 55, 649 

Text: F 4, 4 – 7  

„Radujte sa v Pánovi vždy! Opakujem: radujte sa! Vaša dobrotivosť nech je známa všetkým 

ľuďom. Pán blízko!“ 

 

Zamyslenie nad Božím slovom: 

Deň pred Štedrým večerom býva už každoročne tým najrušnejším a najuponáhľanejším dňom v 

roku. Veď už zajtra si zasadne celá rodina k slávnostne prestretému štedrovečernému stolu a nám 

treba stihnúť ešte tak veľa vecí! Deň pred Štedrým večerom býva v našich rodinách nesmierne 

veľa nervozity, pobehovania, zháňania a stresu. A práve do takejto napätej rodinnej atmosféry a 

stresovej situácie nám zaznieva slovo apoštola Pavla, ktoré písal aj filipským kresťanom. A to je 

to Božie slovo, ktoré deň pred sviatkami Vianoc najviac potrebuje počuť každý kresťan. Je to 

niečo podobné, ako povedal Pán Ježiš pri jednej svojej návšteve v Betánii ustarostenej a 

uponáhľanej Marte, ktorá sa sťažovala na svoju sestru Máriu, že jej nepomáha: „Marta, Marta, 

starostlivá si a znepokojuješ sa pre mnohé veci, ale treba len málo, vlastne jedno! Práve Mária si 

vyvolila dobrý podiel, a ten jej nebude odňatý.“ A preto netrápme sa, že sme nestihli všetko tak, 

ako sme si to predstavovali! Život kresťana nezávisí od materiálnych a konzumných vecí okolo 

nás! Vyvoľme si podľa vzoru Márie ten dobrý podiel, tie duchovné hodnoty, ktoré sú oveľa 

dôležitejšie. Nie ustarostenosť, ale radosť nech prevláda v našich srdciach i rodinách: veď Pán je 

už tak blízko! Namiesto naháňania sa nájdime si čas na modlitbu, aby ten vzácny pokoj Boží 

naplnil naše srdcia i naše mysle a aby nastávajúce vianočné sviatky boli naozaj plné radosti a 

pokoja z narodeného betlehemského nemluvniatka. Kiež tá vianočná radosť a pokojná atmosféra 

pretrvajú v našich rodinách aj po Vianociach. A preto vždy, keď opäť zavládne ruch, zhon, 

ustarostenosť, stres a nervozita, spomeňme si na Pavlove slová z Listu Filipským: „Radujte sa v 

Pánovi vždy! Opakujem: radujte sa! Vaša dobrotivosť nech je známa všetkým ľuďom. Pán 

blízko!“ Amen. 

 

Modlitba:  

Drahý Pane Ježiši Kriste, prosíme Ťa, zbav nás všetkej ustarostenosti, zhonu a stresu, keď sme už 

tak blízko pred radostným Štedrým večerom, aby nič nemohlo vziať našu vianočnú radosť, 

milosť, pokoj a požehnanie, ktoré aj v tomto roku máš pre každú kresťanskú rodinu pripravené v 

hojnej miere. Pomôž nám, aby sme neboli ako ustarostená a uponáhľaná Marta, ale aby sme boli 

ako Mária, ktorá si vyvolila ten dobrý podiel. Amen. 
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