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"Čo bolo od počiatku, čo sme počuli, 
čo sme na vlastné oči videli ... a čoho sa naše ruky dotýkali,  

to zvestujeme: Slova života. Lebo zjavil sa život; 
A my ho zvestujeme Vám ... aby naša radosť bola úplná. “ 

1Jn 1,1.3-4 
 

Drahí bratia a sestry, 
 
či už v čase pandémie alebo prosperity, Vianoce sú oslavou nevyspytateľnej blízkosti Boha, ktorý 
prebýva v nás a medzi nami. Naša vďaka patrí štedrému Bohu, ktorý sa nám dáva ako dar.  
 
Tento rok Pána 2020 je skutočne nečakaný, bezprecedentný, nezabudnuteľný. Väčšina z nás slávila 
Veľkonočné trojdnie zatvorená za zamknutými dverami so srdcami naplnenými úzkosťou z neistej 
budúcnosti. Ale potom sme obrátili svoje myšlienky a upriamili oči našej viery na nášho 
Vzkrieseného Pána, ktorý vstupuje zamknutými dverami, pozdravuje nás svojim pokojom 
a povzbudzuje nás, aby sme sa nebáli. 
 
Teraz slávime Vianoce, stále zápasíme s vírusom a chránime seba a našich blízkych udržiavaním  
odstupu medzi sebou, z lásky. Naša pieseň Venite adoremus je tlmená rúškami a štítmi na tvár. Svätý 
Pavol nás povzbudzuje, aby sme „hľadeli s odhalenou tvárou“ (2Kor 3,18) na Božiu slávu. Tento 
rok však adorujeme krásu novonarodeného Kráľa so zahalenými tvárami. Zatiaľ čo naše liturgické 
slávenia môžu byť preriedené a zjednodušené, čerpáme nádej a útechu zo sprítomnenia narodenia 
Emanuela, Boha, ktorý je „ nám bližšie, ako my sami k sebe“ (sv. Augustín, Vyznania III, 6, 11). 
 
Naše najkrajšie spomienky na Vianoce sú z detstva, keď sa nám vianočné stromčeky zdali byť 
mohutné ako veže, a keď sa zopár saloniek v našich malých rukách zdalo ako plnosť sladkostí. Keď 
sme vyrástli, uvedomili sme si, že Vianoce nie sú o hodovaní so slávnostným pokrmom, ale o 
zdieľaní jedla, ktoré sýti náš telesný hlad a uspokojuje hlad našich duší po spoločenstve 
a priateľstve. Že Vianoce nie sú o výmene hmotných darov, ale o dare prítomnosti, o dare spoločne 
stráveného času, rozhovoroch, proste o tom, ako byť spolu s druhými, ako našimi bratmi a 
sestrami, s rodinou a priateľmi. 
 
Otázka však zostáva: Ako môžeme prežiť vianočnú radosť v čase pandémie? V mnohých domoch 
a komunitách, vrátane niektorých našich vlastných konventov, máme prázdne miesta na sedenie 
a voľný priestor, ktorý nám pripomína našich blízkych, ktorých sme v tomto roku stratili. Inde 
nemôže byť slávnostná vianočná večera, pretože ľuďom kvôli strate zamestnania a finančným 
škrtom chýbajú peniaze. Starším budú z dôvodu obmedzenia cestovania a pohybu veľmi chýbať 
návštevy a objatie ich najdrahších. Ochranné masky skryjú žiarivé úsmevy ľudí spievajúcich 
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koledy, ktoré budú ako „svetlá ukryté pod mericou“(Mt 5,15), ktoré tak nebudú môcť osvetliť tieto 
tmavé decembrové noci. Ako môžeme prežiť vianočnú radosť v čase pandémie? 
 
Naša radosť bude úplná, ako nás uisťuje milovaný učeník, keď budeme hlásať,  čo sme počuli, čo sme 

na vlastné oči videli... a čoho sa naše ruky dotýkali, Slovo života ... ktoré sa zjavilo.    (1Jn 1,1.3-4). 
 
Výstižne to zachytáva nádherný obraz sestry Orsoly Maddaleny Caccia: obraz Najsvätejšej Matky, 
ktorá umožňuje svätému Dominikovi vidieť a dotknúť sa dieťaťa Ježiš, ako hrdá matka, keď nechala 
svojho drahého priateľa držať svojho vzácneho novorodenca. Toto je Dominikova blaženosť, tá 
radosť z kázania vteleného Slova, ktoré počul, videl a ktorého sa dotkol. 
  
Keď sa vydávame na oslavu osemstého výročia Dies Natalis svätého Dominika, tieto Vianoce si 
kladieme otázku: Ako sme počuli, videli a dotkli sa Slova v tomto roku? Na mnohých miestach sa 
nepretržitý zvuk sirén stal pripomienkou pandémie. Ale ten istý zvuk zároveň znamená, že 
zdravotníci aj naďalej pomáhajú chorým. 
 
Od jedného brata tu na Santa Sabine som sa dozvedel o krásnom nemeckom výraze pre zdravotnú 
sestru: krankenschwester, čo v doslovnom preklade znamená „sestra chorých“. Chorý človek nie 
je iba pacientom, ale členom rodiny, jedným z našich. V čase katastrofy vždy vidíme ľudí, ktorí 
pomáhajú a starajú sa o druhých ľudí. Keď sa veci začnú rúcať, musíme vždy hľadať „pomocníkov“. 
Ľudí, ktorí nám dajú pocítiť, že všetko bude v poriadku, aj napriek tomu, že čelíme ťažkostiam. 
Dávajú nám nádej. Zaiste, je dobré, ak vidíme jedného z nich, keď sa pozrieme do zrkadla! 
 
V nedávnej dobe, ešte pred pandémiou, sa na blízkosť a dotyky nazeralo s podozrením, že by 
mohlo ísť o náznaky zneužívania. S hrozbou COVID19 sa stali skutkami možnej nákazy a 
ohrozenia. Zlá vôľa nakazila dotyk a blízkosť urobila riskantnou a bezohľadnou. Dotykom 
prejavená láska sa stala tabu, hrozne odpudivou. Paradoxne, udržiavanie bezpečnej vzdialenosti 
ako ochrany a prevencie pred vírusom sa zmenilo na úprimný znak našej „blízkosti“ a pravý záujem 
o zdravie a bezpečnosť ostatných. 
 
Som rád, že v týchto náročných časoch sme počuli a videli rôzne kázne a skutky lásky našich bratov 
a sestier, dotýkajúcich sa sŕdc toľkých ľudí.  
 
Vianočná radosť je dar, ktorý nás čaká, keď kážeme Toho, ktorého sme počuli, ktorého sme videli 
a ktorého sme sa dotýkali. Niet divu, že od raných čias našej rehole sme sa modlili: 
 
Nech nás Boh Otec požehná, 
Nech nás Boh Syn uzdraví, 
Nech nás Boh Duch Svätý osvieti a dá nám: 

oči, aby sme videli, 
uši, aby sme počuli, 
ruky, aby sme konali Božie dielo, 



nohy, aby sme kráčali, 
a ústa, aby sme hlásali slovo spásy 
 

Raz som počul príbeh učiteľa, ktorý sa pýtal svojich žiakov: Kedy môžete povedať, že noc sa 
skončila a začal deň? Jeden žiak odpovedal: Vtedy, keď z diaľky uvidím strom a budem vedieť 
rozoznať, či je to jabloň alebo pomarančovník? Učiteľ povedal, že nie tak celkom. Prihlásil sa ďalší 
žiak: Vtedy, keď z diaľky uvidím zviera a rozoznám, či je to krava alebo kôň? Učiteľ povedal, že nie 
tak celkom. Študenti spolu zvolali: Kedy teda? Učiteľ povedal, že je to vtedy, keď z diaľky vidíš človeka 

a už v ňom vidíš tvár brata alebo sestry. Keď sa tak stane, určite skončila temnota noci a začal jasný deň.  
 
Pre nás kresťanov temnota končí, keď vidíme vo svojich bratoch a sestrách, v každom, najmä však 
v chudobných, prítomnosť samotného Ježiša. Toto je skutočná oslava Vianoc - ohlasovať našu 
vieru v Emanuela, Boha s nami, Boha v každom jednom z nás. Otázkou pre nás tieto Vianoce nie 
je len „Kto je pre nás Ježiš?“ ale „kde je Ježiš v našich blížnych?“ On je Emanuel! 
 
Nech cez nás svieti Kristovo svetlo, 
aby rozptýlilo tmu okolo nás a v nás. 
Požehnané Vianoce Vám a všetkým vašim drahým! 
 
Váš brat,        

Gerard Francisco Timoner III, OP 
Magister rehole 




