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IV. Stretnutie „Priateľov bl. Ma rie Celesty Crostarosa  
16. 12. 2017 Kež marok   

     
NÁ S  BOH SÁ NÁ M TÚ Ž I DÁROVÁT     

ÁKO NÁ S BLÁHOSLÁVENÁ  MÁTKÁ MÁ RIÁ CELESTÁ ÚC I  PRIJÁT  JEŽ IS Á                                                                                                            

Najväčším potešením Boha je bývať medzi ľuďmi... 

 

 Matka Celesta bola tak zaľúbená do Pána, že „zase“ to bude o Ňom; ona nás vedie 

vždy k Nemu 

 Dnešná téma je o tom, ako nám Matka Celesta pomáha pripraviť sa na Vianoce 

 Vianoce- príchod Pána na zem  

 

Už od čias Starého Zákona Boh často vyjadroval túto túžbu, a nachádzal si medzi ľuďmi 

svojich poslov, prorokov, hovorcov, ako boli Abrahám, Mojžiš, proroci... Sám Boh vytváral 

prostredie, kde by mohol byť blízko svojho ľudu- ako Oblak, vrch Sinaj, Stánok Stretnutia... 

Ale BOH stále „nemal dosť“ blízkosti s ľuďmi. Nakoniec uskutočnil svoj plán lásky a poslal 

Syna, postavil si stánok uprostred svojho ľudu, stal sa Bohom Emanuelom- Bohom s nami...  

 

  Rovnako aj blahoslavená Matka Mária Celesta veľmi často píše o tejto túžbe 

Boha BYŤ BLÍZKO ČLOVEKA  

 Vo svojich spisoch často hovorí o tom, že vyvoleným a obľúbeným príbytkom pre 

Pána sme my- naše srdcia  

 Keď sa BOH dával poznať Matke Celeste- dával sa poznať ako BOH, KTORÝ 

SA TÚŽI DAROVAŤ ČLOVEKU ( „ VRÚCNE SOM ZATÚŽIL DAŤ SVETU SVOJHO 

DUCHA A OBDARIŤ NÍM SVOJE STVORENIA, ABY SOM ŽIL S NIMI A V NICH AŽ DO 

KONCA SVETA; S NESMIERNOU LÁSKOU SOM IM DAROVAL SVOJHO JEDNORODENÉHO 

SYNA..“ 

 Vieme, že každý DARCA túži po tom, aby jeho dar bol prijatý  

 MATKA CELESTA nám POMÁHA PRIJAŤ DAR JEŽIŠA  

- Môže sa stať, že nepociťujeme túžbu po Ňom, že máme v srdci chladno.. v tom 

prípade môžeme Pána prosiť o milosť TÚŽBY PO ŇOM; nemusíme sa báť, ON sa 

nepohorší, dobre pozná stav nášho srdca;) 

 Vianoce sú milostivým časom, kedy Ho môžeme nanovo prijať do našich sŕdc... 

dnešné stretnutie je pozvaním pre nás- pozvaním Matky Celesty prijať Ježiša do nášho 

srdca a Ježišovým pozvaním pre nás cez ňu 

 

„ Pochop, že Boh lásky prichádza volať ľudské srdcia. Chce sa nám darovať. Ale ľudia ho 

odmietajú a vravia mu, že niet preňho miesta, pretože ich srdcia sú plné pozemských vášní. 

Uvažuj o dobrote milujúceho Boha. Napriek tomu, že človek ho odmieta a odháňa, sa 

vracia a znovu klope na dvere ľudského srdca. Opätovne prichádza so svojimi dobrými 

nadchnutiami a plný lásky, stále klope, až kým mu otvoria. Chce sa podarovať všetkým, ale 

mnohí ho nielenže neprijímajú, ale dokonca ho neslušne a nevďačne vyháňajú a odmietajú. 

Uvažuj o tom, koľko ráz už klopal na dvere tvojho srdca a ty si mu odpovedala, že niet preňho 

miesta, pretože tvoje srdce bolo plné nezriadených vášní a lásky k stvoreniam. On  však vo 

svojej nekonečnej láske neprestal klopať na dvere tvojho srdca a neprestal ti zosielať dobré 

nadchnutia.“ ( Meditácie na Advent a Vianoce, 30) 

 

„ Vojdi do Božieho srdca, kde pohľadom viery uvidíš Boha Otca, ako sa k tebe skláňa, aby 

naplnil tvoju nádej a splnil svoje prisľúbenia a vylial na zem a na tvoje srdce prúdy 

Božieho milosrdenstva. 
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Už od večnosti vybral čas a hodinu, kedy pošle svojho jednorodeného Syna a zaodeje ho do 

ľudského tela.“ ( Meditácie na Advent a Vianoce, 01) 

 

 

„ Požehnaný plod Máriinho lona, moje srdce jasá z radosti a bude ťa zvelebovať po celú 

večnosť za to, že si sa rozhodol prijať ľudské telo a ľudské srdce si urobil príbytkom živého 

Boha. Ty chceš, aby sa vravelo, že človek bol Bohom a Boh sa stal človekom. Od večnosti si 

chcel človeku podarovať svoju božskú dokonalosť a dal si mu účasť na svojej láske. Nebál si 

sa nazvať nás svojimi bratmi a dedičmi tvojho večného kráľovstva slávy.“  
( Meditácie na Advent a Vianoce, 03) 

 

 V tomto úryvku Matka Celesta hovorí úžasnú vec- naše srdce- moje, Tvoje- je 

vyvoleným, vytúženým príbytkom Boha, Jeho Domovom.. najčastejšie sa hovorí, 

že naše srdce je CHRÁMOM Boha( a správne, je to v PS), ale Pán nechce, aby to 

bolo miesto „oficiálne“, sterilné, miesto prázdneho, oficiálneho kultu- ale DOMOV, 

Jeho „DOMA“(„ Stojím pri dverách a klopem, vojdem a budem s ním večerať a on so 

mnou“)- silá tá predstava..! 

 BOH TÚŽI PREBÝVAŤ S NAMI V NAŠEJ KAŽDODENNOSTI, DOMA, 

V PRÁCI, VO VŠETKOM, V ČOM ŽIJEME...  

 

Avšak hoci je táto Božia túžba po spoločenstve s nami veľmi veľká a vrúcna, žiaľ Boh sa 

často stretáva s odporom, vzdorom, uzavretosťou, lenivosťou, ľahostajnosťou, nevšímavosťou 

z našej strany. Ako píše svätý Ján vo svojom Evanjeliu- neprijali Ho všetci, keď žil ako 

Človek na zemi, a rovnako aj teraz v dnešných časoch. 

 

Ako sa môžeme stať pohostinným Príbytkom pre Boha, ako Ho môžeme prijať? 

 

Boh sa nevzdáva, dokonca ani vtedy, ak sme Ho v našej minulosti odmietali prijať. On sa 

neznechucuje, ale stále nanovo prichádza, klope na dvere nášho srdca, hľadá, čaká, vymýšľa 

tisíce spôsobov, ako si nás pritiahnuť k sebe, a sú to predovšetkým putá- laná lásky. 

 

 Matka Celesta často vídavala Ježiša ako JEŽIŠA PÚTNIKA- nie kdesi preč, 

v nebeskom kráľovstve; ale KTOSI vlastne CELKOM BLÍZKY, ktorý zostáva 

s nami, chce žiť s nami a V NÁS.. 

 

 

 Ako teda odpovedať na toho Božie priťahovanie, túžbu po spoločenstve 

a vzťahu s nami?  

Vypočujme si rady blahoslavenej Matky Márie Celesty, našej múdrej 

Majsterky- Učiteľky, ktorá Ho vedela prijať, o čom svedčí celá jej 

duchovná životná cesta. 
 Môžeme jej bezpečne dôverovať, pretože to bol sám Ježiš, ktorý ju učil a viedol 

svojimi slovami, ktoré ona počula vo svojom srdci zvlášť v čase po svätom Prijímaní; niekedy 

sa jej vtedy zdalo, akoby ju vyučovali tisícky učených doktorov a učiteľov viery.  
 

V Meditáciách na Advent a Vianoce nám blahoslavená Matka Mária Celesta 

predstavuje tých ľudí a ich postoje, ktorí vedeli( dokázali) prijať Boha.  

Počas dní Adventu rozjíma nad slovami z prvých kapitol Evanjelia podľa svätého Lukáša 

a potom Matúša, ktoré opisujú udalosti spojené s narodením Ježiša, a sama sa zastavuje pri 

každej vete. Premýšľa nad postojom Panny Márie, svätého Jozefa, Alžbety, pastierov, 

mudrcov z Východu. 
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Boli to ľudia obyčajní, ale úprimní, ľudia hlbokej viery, ktorí dokázali dôverovať Bohu; 

Dovolili Bohu, aby k nim prišiel takými cestami, aké si vybral On sám. A ako uvidíme- boli 

to ľudia RôZNI. 

 

 

A teraz sa spoločne bližšie pozrime na niektoré hlavné postavy Vianoc, ktoré spomína vo 

svojich Meditáciách a na ich postoje. 

 

 

1. Panna Mária 

 
 Pre zaujímavosť: Matka Celesta vo svojich Meditáciách používa oslovenie „duša 

moja“= veľmi osobné, chce sa prihovoriť priamo našej duši! 

      

„ Duša moja, vojdi spolu s nebeským poslom do nazaretského domčeka a pozorne sa 

prizeraj svojej Pani, Márii. Hľaď, ako táto šťastná pokorná mladučká panna, ukrytá pred 

svetom, nedbá o ľudský obdiv. Je veľká v najčistejších očiach svojho Boha.“ ( Meditácie na 

Advent a Vianoce, 03.)     

 

 „ Vojdi do svojej izby, zavri za sebou dvere a modli sa k svojmu Otcovi, ktorý je 

v skrytosti.. ON vidí aj v skrytosti..“ 

 Prvé, v čom nám Matka Celesta chce ukázať na Panne Márii: prijímať Boha v našej 

každodennosti, v našej všednosti, Boh k nám chce prichádzať v každodennosti, 

uprostred povinností, všednosti, nečaká na výnimočné chvíle.. ZVESTOVANIE- 

anjel zastihol Pannu Máriu- možno pri práci.. ale srdcom pri Pánovi- o toto ide!  

 

„ Mária bola pokladnicou Božích pokladov, pretože bola zázrakom pokory. Nauč sa, v čom 

spočíva skutočná pokora. Nie je to nedôvera ani malomyseľnosť, ktorá sa navonok prejavuje 

v slovách: „Aká som len biedna! Čože ja, úbohá hriešnica, môžem urobiť?“ Napodobňuj 

tvoju Matku a Pani. Neponáraj sa do takejto nedôvery, ktorú považuješ za pokoru. Je totiž 

falošná. Je to pokora, ktorá pochádza od nepriateľa, ktorý chce, aby si stratila odvahu. 

Pravdivá pokora je veľkodušná, plná dôvery a svetla, v ktorom duša spoznáva Božie dary 

a chváli za ne samého Boha. 

Pros najsvätejšiu Pannu, aby ti u Boha vyprosila čnosť pokory a ukázala ti, čím je pravdivá 

pokora.“ ( Meditácie na Advent a Vianoce, 19.)   

 

   

„ Duša moja, kráčaj spolu s najdrahšou Matkou a už nikdy ju neopusť. Ona bude tvoja 

učiteľka a sprievodkyňa na cestách tohto sveta. Nasleduj ju stále, až kým ti dá do vlastníctva 

plod svojho života, ktorý počala vo svojom panenskom lone. Ona je nekonečným morom 

Božieho milosrdenstva, z ktorého sa vylieva na všetky stvorenia.“ ( Meditácie na Advent a Vianoce, 

12.) 
 

„ Mária vidí túto plnosť milostí v sebe, ale neprivlastňuje si ju. Otvára sa na Boha a vidí, že 

je ponorená do žriedla nekonečnej svätosti. Uč sa od tejto Učiteľky dokonalosti napredovať 

na duchovnej ceste pomocou dvoch krídel. Sú to – sebapoznanie, uznanie vlastnej ničoty 

a krídla dôvery v Boha, vďaka ktorým uvidíš a doceníš to, čo Boh pre teba urobil. Obdivuj 

spolu s Máriou Božiu všemohúcnosť a nekonečnú dobrotu. Pozri sa na to, ako ťa Boh 

vyvýšil, obohatil a chce ti dať účasť na svojej dobrote a svätosti. Aby si vzlietla k Bohu, 

nestačí, že sa budeš pozerať len na svoju úbohosť a že dosiahneš sebapoznanie. Potrebuješ na 

to dve krídla lásky. Jedným je dôvera v Božie milosrdenstvo a uznanie Božích darov a druhým 

sebapoznanie a uznanie vlastnej ničoty. Pros najsvätejšiu Pannu, aby ti ich vyprosila 

u Boha.“ ( Meditácie na Advent a Vianoce, 20.) 
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1. Matka Celesta nás tu učí, aké je dôležité VIDIEŤ, UVEDOMOVAŤ SI Božie DARY 

2. Sebapoznanie 

3. Dôvera v Boha 

 

 Panna Mária- Vzor prijatia Pána- MÁRIA TÚŽIACA  

 Sväté PRIJÍMANIE= neustále prichádzanie Pána do mojej každodennosti! 

- Nie, netreba mimoriadne okamihy, KAŽDODENNOSŤ- TU prichádza Pán a prahne 

po tom, ABY SME HO PRIJALI 

- NÁŠ BOH TÚŽI BYŤ „VYTÚŽENÝ“- prosiť o milosť túžby po ňom.. bez okolkov.. 

sama Matka Celesta nás to učí, vedie nás k tomu.. často prosila Pána, aby ju rozpálil 

svojou láskou, lebo sa cítila ako studený kameň.. „ Bola som bezduchým mramorom, 

kým si sa ma nedotkol...“  

 

2. svätá Alžbeta 
 

Je ďalšou postavou, ktorú nám ukazuje Matka Celesta ako vzor prijatia Pána. Alžbeta dokáže 

trpezlivo a vytrvalo čakať na Boha, zotrváva v dôvere, súhlasí so spôsobmi, akými Boh 

prichádza k nej, znáša utrpenie a neprijatie, žije čistou vierou.  

 

 Máme vo svojom živote tú skúsenosť, že sa nám zdá, akoby Boh nevypočul naše 

modlitby... sme pozvaní k dôvere práve vtedy.   

 Prosme o lásku k Pánovi, o vieru a láskyplnú dôveru, že ON je DOBRÝ a miluje ma  

 

„ Duša moja, uvažuj o tom, ako Pán pripravoval túto svätú ženu, aby mohla byť matkou 

veľkého syna. Je to dielo, aké Pán koná v dušiach svojich milovaných, keď ich počas dlhých 

rokov navštevuje a očisťuje skrze suchopárnosť. Tieto duše sa cítia neplodné a rmútia sa, 

pretože si myslia, že nedostávajú ovocia požehnania. Zdá sa im, že ich Boh opustil, ľudia 

odvrhli a stratili dôveru v seba. 

Duša moja, nauč sa vydržať a byť vernou v ťažkostiach a pritom s vďačnosťou zvelebovať 

Pána. 

Rozjímaj o odovzdanosti a veľkodušnosti Alžbety, ktorá vydržala tvrdú Pánovu ruku. Uvažuj 

o tom, ako vo svojom ponížení prijímala Božiu vôľu a ako ju Pán potešil vtedy, keď to 

najmenej očakávala. Keď už stratila všetku nádej na plod svojho lona, Boh ju potešil 

a daroval jej svätého syna, naplneného milosťou a výnimočnými prednosťami. 

Preto sa treba rozhodnúť žiť v úplnej odovzdanosti do Pánových rúk. Boh práve vtedy 

napĺňa dušu vierou, nádejou a láskou, keď ju vovádza do stavu zármutku, vyprahnutosti 

a pokory. Vtedy sa treba radovať v Bohu a veľkodušne, trpezlivo čakať v tichu a pokore na 

jeho milosrdenstvo.“ ( Meditácie na Advent a Vianoce, 10.) 
 

 Všimnime si: Zo strany človeka je treba úkon odovzdanosti 

 Zo strany Pána, ktorý je verný: udelí nám dar viery, nádeje, lásky ( naša vernosť voči 
Nemu, zvlášť v ťažkých chvíľach života- aj to je Jeho milosť...)  

 
„ Rozjímaj o tom, že táto svätá duša sa v čase utrpenia držala Pánovej ruky. Prijala svoje 

poníženie neplodnej ženy. Ale neskôr, napriek svojmu pokročilému veku a proti ľudskej nádeji 

počala potomka. Všimni si, ako Boh koná v duši. Keď ju chce vyvýšiť a obdariť mimoriadnymi 

darmi a milosťami, prevádza ju cez skúšky, poníženie, hlboké pokorenie a očakáva od nej, že 

sa celkom zriekne svojho sebectva. A keď si duša myslí, že hoci sa odovzdala Bohu, on na ňu 

zabudol, vtedy – proti všetkej ľudskej nádeji – Pán prichádza  a poteší, navštívi a povzbudí ju 

prehojným vyliatím svojich darov a milostí. 
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Duša moja, nauč sa žiť v čistej viere a nedôveruj svojim obmedzeným prirodzeným 

schopnostiam. Dúfaj v Boha, aj keď necítiš nádej. Očakávaj deň svojho navštívenia 

v úplnej odovzdanosti, podobne ako svätá Alžbeta a dosiahneš Pánovu milosť. Pros 

najsvätejšiu Pannu, aby ti to vyprosila u Boha.“ ( Meditácie na Advent a Vianoce, 13.) 

 

3. Pastieri  
 

Chudobní ľudia z okraja spoločnosti- a práve oni boli tými, ktorí prví smeli adorovať 

novonarodené Božie Dieťa. Dovolili Bohu, aby ich priviedol do betlehemskej jaskyne, uverili 

Anjelom, tak, ako Mária. Ako hovorí Sväté Písmo- ponáhľali sa do Betlehema. Spolu 

s blahoslavenou Matkou Máriou Celestou môžeme obdivovať ich entuziazmus a dynamiku 

viery, s akými idú hľadať Boha. 

 

 Môžu byť symbolom tých ľudí, ktorí boli „márnotratnými synmi“, žili mimo, na okraji 

spoločnosti, neprijatí- KU NIM PRICHÁDZA PÁN OSOBITNÝM SPôSOBOM- Pán 

mal vždy slabosť práve pre túto skupinu ľudí, pre tú jednu stratenú ovečku, 

outsiderov, zatúlaných, ignorantských voči Nemu, alebo tých, ktorí HO odmietli, 

jednoducho hriešnikov, tzv. stratené prípady.. PRÁVE ICH HĽADÁ A POZÝVA 

S OSOBITNOU VÁŠŇOU  

 

 Pán si nájde čas a chvíľu, kedy sa DOTKNE ich srdca tak, aby to „zaiskrilo“ 

(v dobrom zmysle slova), zarezonovalo... aby si ich pritiahol k sebe, získal si ich.   

 

„ Rozjímaj o pripravenosti a bdelosti pastierov, ktorí sa hneď vydali na cestu za Božím 

Dieťaťom. Obdivuj ich vrúcnu túžbu po stretnutí s Bohom, ktorý sa stal dieťaťom a narodil sa 

z lásky pre spásu ľudí. 

Uvažuj a uč sa od týchto pravdivých ctiteľov odpovedať na Pánovo volanie, ktorým sa 

prihovára tvojmu srdcu. Nehovor: „Urobím to potom.“ Ale len čo Boh osvieti tvoje srdce, 

bež a vykonaj jeho dobré vnuknutia. Vtedy ani Boh nebude čakať, ale rýchlo ti zjaví seba 

samého. 

Roznecuj svoju túžbu milovať ho, pretože to je prvý krok na ceste lásky a hľadania Ježiša. 

Ak v sebe necítiš citovú lásku, nevadí. Len ho túž milovať a už to je skutočná láska. Bež po 

ceste svätých čností. Na tejto ceste k dokonalosti premáhaj seba samu a svoje vášne z lásky 

k nemu a on, ktorý túži po tvojom srdci, sa ti dá nájsť. (dosl. preklad: „ Boh vrúcne vyčkáva 

na chvíľu, kedy prijme do vlastníctva tvoje srdce a sám sa ti dá nájsť.“) 

 

 Pri pastieroch nám Matka Celesta znova a znova ukazuje PRVENSTVO LÁSKY 

BOHA- je to BOH, ktorý VRÚCNE VYČKÁVA na chvíľu, kedy SA DARUJE 

ČLOVEKU... 

 

 

„ Odprosuj ho za čas, ktorý si premárnila zbytočnými myšlienkami a neužitočným strachom. 

Nedôverovala si mu, keď prichádzali pokušenia, ale zato si počúvala pekelného nepriateľa. 

Neverila si Pánovým slovám, ktorými sa ti prihováral prostredníctvom ľudí zodpovedných za 

tvoju dušu. Preto si zaostala na ceste a ochabla si. 

Pros o dopustenie, pokor sa v Božej prítomnosti a rozhodni sa, že sa polepšíš. 

 

Rozjímaj o tom, že nábožní pastieri, ktorých sprevádzala svätá túžba po láske, našli to, po 

čom túžili. Našli Ježiša, poklonili sa mu, objali ho a on ich osvietil, potešil a posvätil. 

 

Blažené duše, ktoré ste uverili Pánovmu slovu! Túžili ste nájsť Boha a boli ste potešené. 

Vyproste mi živú vieru, pevnú nádej v Boha a vrúcnu lásku, pretože ja sa ustavične zatváram 
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vo svojej úbohosti a nenapredujem. Bojím sa a nedôverujem Bohu. Nesnažím sa nájsť toho, 

ktorý ma môže posvätiť. 

 

Šťastní pastieri, máte požehnané oči, ktoré uvideli Boha narodeného na zemi. Vezmite ma 

so sebou, lebo vy ste sa nezastavili, kým ste nenašli vaše jediné Dobro, Ježiša, a pomôžte mi, 

aby som sa ani ja nikdy nezastavila na životnej ceste dokonalosti a svätých čností, kým 

nebudem vlastniť svoje Dobro, Boha, ktorý miluje moje srdce. Preto sa nechcem nikdy 

dobrovoľne zadržať pri nijakej myšlienke, ktorá by nepochádzala od Boha a neslúžila mu. 

Nechcem milovať ani túžiť po ničom inom, len po Ježišovi, mojej jedinej láske.“ ( Meditácie na 

Advent a Vianoce, 35.) 

 

 

4. Mudrci z východu 
 

Blahoslavená Matka Mária Celesta obdivuje ich otvorenosť na pravdu, a aj obetavosť 

a štedrosť ich sŕdc. Oni dokázali v malom Dieťati uvidieť všemohúceho Boha. Učme sa od 

nich obetovať naše srdce Bohu a prosiť Boha o Jeho Srdce. 

 

 Mudrci z východu- tí, ktorí dokázali uvidieť neviditeľné vo viditeľnom, veľké v malom, 

poklad v skrytosti, bohatstvo v chudobe...  

 

„ Duša moja, rozjímaj o príchode svätých kráľov do Betlehema. Viedla ich hviezda, ktorá sa 

zastavila nad jaskyňou, a oni vošli a našli dieťa uložené v jasliach, Máriu a svätého 

patriarchu Jozefa, ako sa klaňajú Božiemu Dieťaťu. 

Museli mať oči široko otvorené na svetlo pravdy, pretože spoznali Boha prítomného v 

novonarodenom Dieťati a ich srdcia sa rozhoreli z lásky. Spolu so svojím srdcom mu 

obetovali dary: zlato Božej lásky, myrhu ako znamenie jeho umučenia a smrti, kadidlo ako 

svojmu Bohu a Pánovi. 

 

Duša moja, rovnako ako svätí králi podaruj mu aj ty svoje srdce rozpálené svätou láskou 

a svätou túžbou milovať ho a slúžiť mu až do smrti. Prines mu myrhu pravdivého 

umŕtvenia svojich zmyslov, chúťok, vášní a vôle. Nech sa tvoja obeta spojí s vzácnou myrhou 

jeho svätého umučenia a nech pochová tvoj život v živote Boha-človeka, ktorý zomrel z lásky 

k tebe. Obetuj mu kadidlo vrúcnej modlitby a vlož svoje srdce do kadidelnice Božej lásky, aby 

sa v plameni tejto lásky spaľovalo vo všetkých chvíľach tvojho života a vydávalo príjemnú 

vôňu.  

 

 Mudrci- „museli“ HO najprv PRIJAŤ 

 Až potom, ako HO prijmeme, naše srdce „vydá zo seba“ tú najľúbeznejšiu odpoveď 

pre Pána; môže byť originálna, u každého iná... 

 To je autentické kresťanstvo- VIAC AKO robiť dobro len zo slušnosti, morálnej 

povinnosti 

 Naše konanie dobrých skutkov- ako ODPOVEĎ NA DAR ŽIVÉHO BOHA pre mňa 

osobne! ON JE TU, JE TU ŽIVÝ, OSOBNÝ, TÚŽIACI PO NÁS... 

 SRDCE, KTORÉ DÁVA DARY- AŽ PO PRVOTNOM PRIJATÍ BOŽEJ LÁSKY, 

VYKÚPENIA- potom je srdce spontánne hojné, obdarúva. Naše srdce odpovedá na 

Pánovu lásku darom seba- DAROM... 

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Matka Celesta zdôrazňuje, že za každou z týchto 4 skupín „duší“ je NESMIERNA 

BOŽIA INICIATÍVA, BOŽIA TÚŽBA A BOŽIE KONANIE- v prvom rade ! 
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ONI „LEN“ ODPOVEDALI a aj my MU ODPOVEDZME! 

Nebojme sa! Aj v našom živote je Božia iniciatíva! Boh túži po nás!  

Vidíme Jeho živú prítomnosť, snahu o nás v našich životoch? 

 

 Panna Mária, svätá Alžbeta, pastieri, mudrci: SÚ PRE NÁS PRÍKLADOM 

predovšetkým v tom, ŽE PRIJALI BOŽIU LÁSKU, NECHALI SA ŇOU 

OBDAROVAŤ... 

 

 

 Naša odpoveď- modlitba srdca 

 

Matka Celesta nám chce pomôcť rozpoznať Jeho príchod k nám, prosme ju o to 

a o citlivé, vnímavé srdce 

 Pán ku každému z nás prichádza rôznymi spôsobmi, ale isto príde- taký je náš Boh 

 Matka Celesta o tom píše na každej strane aj niekoľkokrát- že Boh netrpezlivo túži, 

vyčkáva, túži len po tom, kedy sa nám už bude môcť darovať, seba, svoju lásku, dar 

priateľstva s Ním, ešte hlbšieho vzťahu s Ním- otvorme Mu, otvorme Mu..! 

 

 

Úloha 

 Urob radosť Bohu, vrúcne túžiacemu darovať sa Ti- Tvojím osobným prijatím Jeho 

lásky, nanovo, ešte hlbšie 

 Vedome Ho pozvi k sebe cez tieto dni Vianoc, ktoré sa už blížia, vyjadri Mu svoju 

túžbu po Ňom, po ešte hlbšom vzájomnom vzťahu 

 Popros aj blahoslavenú Matku Máriu Celestu, aby Ti bola vždy nablízku a pomohla Ti 

byť vnímavým/ vnímavou na Pánov osobný príchod k Tebe, na Jeho túžbu darovať sa Ti 

 

 

 

 

Nech sú tieto požehnané sviatočné dni dňami opätovného prijatia živého Boha do našich sŕdc 

a s pomocou našej blahoslavenej Matky Celesty nech je to prijatie ešte „hlbším“ 

a „plnším“...- pre vzájomné potešenie Pána aj Teba!  

 


