
 

 

PASTIERSKY LIST NA SVIATOK BOHORODIČKY PANNY MÁRIE – 1.1.2023 

 

„POKOJ – OVOCIE ZMIERENIA“ 

 

Milovaní bratia a sestry! 

Včerajší deň a všetky predchádzajúce dni kalendárneho roka už pominuli. Už na nich nič 

nezmeníme. A to i napriek tomu, že medzi nimi nájdeme aj také, ktoré boli dňami nepokoja. 

Vojna na Ukrajine znepokojila mnoho ľudí po celom svete a určite aj nás. Pápež František 

zverejnil mnoho výziev na ukončenie konfliktov.  

Aj udalosti na Slovensku vo verejnom a politickom živote priniesli so sebou množstvo 

nepokoja. Preto v projekte nazvanom Advent s Konferenciou biskupov Slovenska bola snaha 

upriamiť naše úvahy na Advent pokoja. Preto aj myšlienky na začiatku kalendárneho roka, keď 

slávime slávnosť Bohorodičky Preblahoslavenej Panny Márie, chceme pri pohľade na ňu, 

Kráľovnú pokoja, zamerať na tú vzácnu hodnotu, ktorou je pokoj. 

V evanjeliu sme pred chvíľou počuli, že keď pastieri odišli, Mária zachovávala všetky tieto 

slová vo svojom srdci a premýšľala o nich. 

 Zachovávať Božie slovo vo svojom srdci a premýšľať o ňom – toto je cesta múdrosti 

k dosiahnutiu pokoja. Chceme teda upriamiť náš pohľad na Pannu Máriu, cez ktorú k nám 

prišiel Obdivuhodný Radca, mocný Boh, večný Otec, Knieža pokoja (Iz 9, 5). Iste aj preto ju 

uctievame ako Matku dobrej rady, alebo aj Kráľovnú pokoja. A jeden zo znakov múdrosti je 

pokoj, ktorý je ovocím zmierenia. Práve na toto poukazuje sv. Pavol v liste Kolosanom, keď 

o Kristovi píše: 19Lebo Boh chcel, aby v ňom prebývala všetka plnosť 20a aby skrze neho zmieril 

všetko so sebou, keď pre jeho krv na kríži priniesol pokoj všetkému, čo je na zemi aj čo je na 

nebi (Kol 1, 19-20). Kristus prináša na svet najprv zmierenie, a následne pokoj, ktorý je ovocím 

zmierenia.  

Kde je zmierenie, tam je otvorenosť aj pre obdarovanie. A Vianoce sú jedinečnou príležitosťou 

na obdarovanie. Veď príchodom Božieho Syna na svet sám Boh sa daruje človeku. Zároveň 

nás spevom anjelov pobáda žiť s ľuďmi dobrej vôle v pokoji. Preto zmierenie je prioritou pred 

darovaním. Naozaj, načo by nám boli akékoľvek dary, keby sme v srdci mali trvalý nepokoj 
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ako dôsledok pokazených vzťahov! A hoci Vianoce sú sviatkami obdarovania, zmierenie 

zostáva prioritou pred obdarovaním. 

Lekár a konvertita MUDr. Pavol Strauss v knihe Úsmev nad úsmevom zamýšľajúc sa nad cestou 

k múdrosti píše: „Veľká múdrosť – mať pokoj v sebe; najväčšia múdrosť – dať ho aj iným.“ 

A práve toto robí Boh prostredníctvom Božieho Syna, ktorý hovorí: Pokoj vám zanechávam, 

svoj pokoj vám dávam (Jn 14, 27). 

Sme na začiatku kalendárneho roka. Sme si vedomí svojich doterajších zlyhaní, svojich 

hriechov z našej ľudskej slabosti, ale aj omylov spôsobených nedostatkom múdrosti. Možno 

nám chýbala dobrá rada, usmernenie alebo povzbudenie, a tak nie všetko bolo vo vzťahoch 

dobré: možno niektoré veci sme urobili zle aj vo vzťahu k Pánu Bohu, aj vo vzťahu k blížnemu; 

alebo niektoré veci sme zanedbali. To zlé z našej strany, čo je za nami, odovzdávame 

milosrdnému Bohu. Zároveň na prahu nového roka sa v nádeji dívame dopredu a obraciame 

k Panne Márii, Kráľovnej pokoja. 

V úvode tohto listu zazneli slová: Včerajší deň a všetky predchádzajúce dni kalendárneho roka 

už pominuli. Už na nich nič nezmeníme. Je to tak. – Ale môžeme zmeniť seba! Phil Bosmans 

(belgický katolícky kňaz +2012) v knihe Kľúč šťastia píše: 

„Väčšina ľudí si myslí, že môže zmeniť svet bez toho, že by zmenili seba samých. Tí hore 

hovoria, že by to mali urobiť tí dole. Tí dole hovoria, že sa to týka tých hore. Muži si myslia, 

že by sa mali zmeniť ženy. Ženy by chceli, aby to urobili muži. A tak si naháňame strach 

a vytvárame zbytočný stres. ... Iba presvedčenie a pochopenie, iba priateľstvo môžu priviesť ku 

zmene. Kto chce ľudí meniť násilím, je diktátor.  

Jedine ľudský tvor je schopný zmeniť samého seba. 

Len ak zmení seba, bude môcť zmeniť aj svet či spôsob spolužitia“ – toľko Phil Bosmans. 

Boží Syn prišiel na tento svet, aby ho zmenil. Aby ho po prvotnom hriechu človeka a jeho 

následkoch zmenil k lepšiemu. Aby všade zavládla láska. Aby všade na svete z úst človeka 

zaznievala oslava Boha. Aby všade na svete bol zjavný pokoj v srdciach ľudí dobrej vôle. 

Pápež sv. Ján Pavol II. vo svojom prvom Posolstve k svetovému dňu pokoja v r. 1999 uvádza, 

že pevným a trvalým základom na vybudovanie pokoja je dôstojnosť ľudskej osoby a spoločné 

dobro (bonum commune): „Základy na vybudovanie pokoja sú pevné a trvalé len vtedy, keď je 

našou hlavnou inšpirujúcou zásadou presadzovanie dôstojnosti ľudskej osoby a keď snaha o 



spoločné blaho sa stala úlohou, ktorej sa dáva prednosť“ (sv. Ján Pavol II., Posolstvo 

k svetovému dňu pokoja 1999). 

Napriek tomu, že ľudstvo je poznamenané hriechom, nenávisťou a násilím, Boh ho povoláva 

vytvárať jednu jedinú rodinu. Uznajme tento Boží plán a usilujme sa o vytváranie súladu 

v našich medziľudských vzťahoch.  

Drahí bratia a sestry! Vám všetkým a každému zvlášť želám, aby sme podobne, ako 

Bohorodička Panna Mária, Kráľovná pokoja, urobili zo svojho života jednu nádhernú oslavu 

nášho Boha a svojím podielom prispeli k dobrým vzťahom medzi tými, ktorí žijú okolo nás – 

či už sú nám blízki, či vzdialení. 

„Sláva Bohu na výsostiach a na zemi pokoj ľuďom dobrej vôle!“ 

V modlitbe na Vás pamätám a žehnám Vás v mene † Otca i † Syna i † Ducha Svätého. Amen. 
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