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N

ájdi si čas a v tichu si prečítaj text Svätého
písma a príbeh na každý deň a zamysli sa nad
nimi.

Môžeš to robiť takto:
Modlitba: Milý Bože, chcem si prečítať tvoje Slovo života
a dozvedieť sa ako mám správne žiť. Pomôž mi, aby som
nasledujúce slová správne chápal(a) a podľa nich aj
konal(a). Amen.
Čítaj texty pomaly. Keď skončíš, vráť sa k vete, slovu alebo
myšlienke, ktorá ťa oslovila. Prečo sa ťa dotkla?
Premýšľaj o tejto vete.
Povedz Bohu o svojich myšlienkach. Porozprávaj sa
s Pánom Bohom tak, ako sa rozprávaš so svojim priateľom.
Čo ti Boh chce povedať? Zakonči chvíľ ku čítania a premýšľania modlitbou Otče náš, pomaly a úctivo. Pod texty na
každý deň si napíš, čo sa ti najviac páčilo, čo ťa oslovilo.

Najlepšie bude, keď prečítaš len jeden príbeh denne.

Texty zo Svätého písma nesúvisia s dennými omšovými
čítaniami.

Pondelok - Teraz sa vymeňme
Musíme ustavične vzdávať vďaky Bohu za vás,
bratia, ako sa aj sluší, veď vaša viera veľmi
vzrastá a vzájomná láska všetkých vás je čoraz
väčšia. A tak sa aj my vami chválime po Božích
cirkvách: pre vašu vytrvalosť a vieru vo
všetkých prenasledovaniach a súženiach,
ktoré znášate.
2 Sol 3, 5

M

ladá vodička zastavila so svojím autom na
križovatke na červenú. Keď naskočila zelená,
chcela sa rozbehnúť, ale auto len poskočilo, motor sa
zastavil a nechcel naštartovať. Sedela tam za volantom,
zúfalo skúšala štartovať, nahnevaná a zahanbená, že za
sebou zdržiava celú kolónu áut. Vodič, ktorý bol za
ňou, ostal stáť, hoci ju mohol obísť, a dráždil ju tým, že
začal trúbiť. Po ďalšom neúspešnom pokuse auto
naštartovať žena zrazu vystúpila a prišla k netrpezlivému vodičovi. Muž prekvapený stiahol okienko.
„Niečo vám poviem," vraví žena. „Vystúpte,
prosím vás, a choďte naštartovať moje auto. Ja si zatiaľ
sadnem sem do vášho a budem na vás trúbiť!"

Trpezlivosť je niečo, čo si veľmi ceníte u vodiča, ktorý je
za vami, ale nie u toho, čo jazdí pred vami.

Utorok - Húževnatý klavirista
Ak vytrváte, zachováte si život.
Lk 21, 19

B

yron Janis bol slávny klavirista svetových kvalít. Dlhé
roky sa venoval štúdiu hudby, cvičeniu a rozvíjaniu
svojho umenia, jedného dňa ho však začali akosi zvláštne
bolieť ruky. Navštívil lekára a ten mu určil diagnózu reuma. Kĺby na prstoch koncertného klaviristu začali
onedlho bolestivo puchnúť a neprirodzene sa kriviť. Mnohí
ľudia by sa nikdy nevyrovnali s takýmto nešťastím. Ale Janis
sa rozhodol s chorobou bojovať. Zatajil ju pred všetkými.
Vedela o nej len jeho manželka a dvaja najbližší priatelia.
Dlhé hodiny cvičil, aby si vypracoval novú techniku
hry. Pritom chodil na liečenie, aby tlmil bolesť, jeho
manželka sa naučila ako masírovať jeho neohybné
a bolestivé kĺby. Tak vďaka húževnatosti a trpezlivosti, aj
napriek bolesti, pokračoval vo svojej kariére. Ďalších
dvanásť rokov nepretržite koncertoval a nikto nič netušil.
Napokon svoju chorobu verejne priznal na koncerte
v Bielom dome roku 1985. Potom pracoval v nadácii, ktorá
podporuje pacientov s reumatizmom. Hrať na klavíri však
neprestal. Úspech dosiahol preto, že dokázal spojiť svoju

vieru a vôľu s neuveriteľnou trpezlivosťou. Hovorieval:
„Mám reumu, ale ona nemá mňa!"

Človek poznáva sám seba, keď zápasí s prekážkami.

Streda - Zlomená drzosť
Bratia moji, pokladajte to len za radosť, keď
podstúpite všelijaké skúšky, veď viete, že skúška
vašej viery prináša vytrvalosť. A vytrvalosť sa má
ukázať v dokonalých skutkoch, aby ste boli
dokonalí a neporušení a v ničom nezaostávali.
Jak 1, 2-4

A

si nikto tak bezočivo nepohŕdal americkým prezidentom Lincolnom ako Edwin Staton, ktorý ho
nazval prefíkaným klaunom. Raz dokonca povedal, že načo
cestovať do Afriky chytať opice, keď v Bielom dome máme
„originálnu gorilu"! Lincoln na to nič neodpovedal. Ale
neskôr vymenoval Statona za ministra obrany, pretože bol
najlepším odborníkom v tejto oblasti. Správal sa k nemu
vždy veľmi úctivo. Tak plynuli roky.
Potom prišla osudná noc, keď Lincolna v divadle
zasiahla vražedná guľ ka atentátnika. Prezident zomrel. Na
slávnostnom pohrebe vedľa jeho truhly držal čestnú stráž
jeho minister obrany Staton. Stál tam ticho, hlavu mal
úctivo sklonenú dolu a cez slzy zašepkal: „Tu odpočíva

najslávnejší zákonodarca, akého svet pamätá." Trpezlivosť
a láska nakoniec priniesli svoje ovocie.
Ten, kto má trpezlivosť, môže dosiahnuť všetko, čo chce.

Štvrtok - Nešikovná spojovateľka
A práve preto vynaložte všetko úsilie na to, aby
ste k svojej viere pripojili čnosť, k čnosti poznanie, k poznaniu zdržanlivosť, k zdržanlivosti
trpezlivosť, k trpezlivosti nábožnosť...
2 Pt 1, 5-6

K

edysi neboli mobily a hovor ste mohli uskutočniť len
vtedy, ak vás správne prepojili v telefonnej ústredni.
Spojovateľ ka v jednej takejto ústrední sa obrátila k svojej
kolegyni a potichu jej hovorí: „To je neuveriteľne trpezlivý
človek. Omylom som mu už po štvrtýkrát dala nesprávne
telefónne číslo a on len zdvorilo povedal- 'Aj toto štvrté
číslo je chybné, pani spojovateľ ka. Skúste to, prosím vás,
ešte raz. ' Toho človeka by som rada poznala".
Kolegyňa sa jej pýta: ,A aké má telefónne číslo?"
Keď jej ho povedala, tá sa pousmiala a vraví:
„Poznám ho, to je náš duchovný."
Vtedy sa spojovateľ ka zamyslela a hovorí: „Zajtra
pôjdem popočúvať, o čom káže."
Keď hovoria skutky, slová sú zbytočné.

Piatok - Vynálezca „Monopolov
Dokedy, leňoch, budeš vyspávať, kedyže vstaneš
zo spánku?! „Trošičku pospať, trošku podriemať,
trošičku ruky zložiť na lôžku!“ a príde ako tulák
bieda na teba a núdza jak ozbrojený muž. (Keď
sa však budeš usilovať, príde žatva tvoja ako
studnica a ujde núdza naďaleko od teba. )
Prís 6, 9-11

A

Charles Darrow sa nachádzal v zúfalej situácii.
Nemohol si nájsť prácu. Veľmi ho to trápilo, pretože
jeho manželka čakala bábätko. Charles sa však nenechal
úplne znechutiť.
Každý večer spolu so svojou manželkou hrali hru,
ktorú sám vymyslel. Spomínali pritom na krásnu dovolenku, ktorú prežili pri mori. V hre šlo o to, že si predstavovali, akí sú bohatí. Na kus kartónu nakreslil cestičky.
Z dreva vyrezal miniatúrne domčeky a hotely a prilepil ich
na papier. To všetko im akože patrilo.
Táto hra sa postupne rozšírila a ľudia si ju obľúbili.
Na obchodný trh ju uviedli bratia Parkerovci pod názvom
„Monopoly". Charles Darrow sa vďaka nej stal milionárom.
Prekážky v nás vyburcujú vlohy, ktoré by v nás za priaznivých
okolností zostali driemať.

Sobota - Ako zvieratá používajú nástroje
(Je) štvoro drobných (tvorov) na zemi, a (pritom)
sú múdre náramne: Mravce sú malý národ,
a predsa sa v lete zásobujú potravou. Hvizdáky
nie sú dáke mocné pokolenie, a (jednako) si
zakladajú svoje sídla na skale. Kobylky kráľa
nemajú, a (predsa) všetky tiahnu rojom
usporiadaným. Jašteričku chytíš rukami,
a (jednako) býva v kráľovských palácoch.
Prís 30, 24-28

J

e to ako zázrak, keď vidíme nejakého živočícha, ako
používa nejaký nástroj. Prejavuje takú inteligenciu, akú
sme zväčša ochotní priznať len človekovi. Tu je niekoľ ko
príkladov:
Malý vtáčik pinka na Galapágach si vie odlomiť malú
paličku alebo dlhý osteň kaktusu, držať ho zobáčikom
a obratne ním vyberať hmyz z hlbokých puklín v kôre
stromu.
Keď sa vydra morská vyberie na lov, berie si so sebou
plochý kameň. Keď nájde nejakého ulitníka, pláva na
chrbte, jednou labkou si na bruchu drží plochý kameň
a druhou oň rozbíja tvrdú lastúru mušle ako o nákovu.
Niektoré druhy volaviek zbierajú odrobinky po
turistoch. Tie potom rozsypú po hladine ako návnadu pre

ryby. Ryby sa vrhnú na odrobinky. Volavky čakajú len na
to...
Vtáčik strakoš červenochrbtý zase loví hmyz, myši,
jašterice, alebo dokonca vtáčie mláďatá a svoju korisť si
odkladá tak, že ich napichuje na dlhé tŕne krov.
Sup biely má zase rád pštrosie vajcia. Ale ako také
veľ ké vajce rozbiť? Sup si poradí. Zobákom zbiera kamene
a hádže ich na vajce dovtedy, kým sa mu ho nepodarí
rozbiť.
Zvieratká v prírode vôbec nie sú také primitívne, ako
si ľudia donedávna mysleli. Aj tie najmenšie tvory
dokazujú, že ich Stvoriteľ obdaroval vysokou mierou
inteligencie a mimoriadnou šikovnosťou.
Srdce básnika rozumie prírode lepšie než hlava učenca.

Nedeľa - Recept na zákusky
Láska je trpezlivá, láska je dobrotivá; nezávidí,
nevypína sa, nevystatuje sa, nie je nehanebná,
nie je sebecká, nerozčuľuje sa, nemyslí na zlé,
neteší sa z neprávosti, ale raduje sa z pravdy.
Všetko znáša, všetko verí,
všetko dúfa, všetko vydrží.
1 Kor 13, 4-7

N

atlč a načisti si orechy. Zapni rúru. Vyber z nej plechy
a všetko, čo je v nej. Zo stola uprac všetky kocky
a hračky. Vymasti plech.
Odmeraj si dva hrnčeky múky. Vyber Jožkovi ruky
z múky a umy mu ich. Ešte raz si preváž množstvo múky.
Preosej múku do misy, pridaj prášok do pečiva a soľ.
Zober metličku a pozametaj múku aj rozbitú porcelánovú
misu, ktorú Jožko zhodil na zem. Vyber ďalšiu misu. Utekaj
ku dverám, lebo niekto zvoní.
Vráť sa do kuchyne. Vyber Jožkovi ruky z misy. Umy
Jožka celého. Zvoní telefón, choď ho zdvihnúť. Vráť sa do
kuchyne. Zosyp z vymasteného plechu soľ, ktorú tam Jožko
vysypal. Pohľadaj Jožka. Vymasti ďalší plech. Zasa zvoní
telefón.
Vráť sa do kuchyne. Vyber Jožkovi ruky z misy. Vezmi
vymastený plech a pozbieraj z neho všetky škrupiny
z orechov. Rýchlo bež za Jožkom, ktorý v snahe čím skôr
utiecť zvalil misu s múkou zo stola.
Umy kuchynskú dlážku, stôl, steny aj riad. Telefónom si objednaj zákusky v cukrární a choď si ľahnúť.
Človek musí mať veľkú trpezlivosť so svojim blížnym
a ešte väčšiu sám so sebou.
N. A. Dobroljubov

