
Adveniat – Glória – Anno 2017 
 

Každý deň sa kresťania modlia modlitbu Otče náš a v nej je aj prosba: Adveniat 
regnum tuum - príď kráľovstvo tvoje. Túto časť Pánovej modlitby si uvedomujeme zvlášť v 
advente – z latinského slova adveniat - príď. A Božie kráľovstvo skutočne prichádza s 
narodením Božieho Syna, Ježiša Krista, Kráľa neba i zeme, ktorého na Vianoce oslavujeme: 
Glória in excelsis Deo et in terra pax homínibus bonae voluntátis – Sláva Bohu na 
výsostiach a na zemi pokoj ľuďom dobrej vôle! Stalo sa to v konkrétnej historickej chvíli, čo 
si každoročne pripomíname ako veľký dar Boha – Otca. A napokon s meniacim sa 
každoročným Novým rokom si vždy uvedomujeme, ako sa nám všetkým neúprosne míňa 
čas. 
 

 A preto napodobňujme Božiu lásku a naučme sa ju druhým rozdávať v konkrétnych 
dobrých slovách a skutkoch. Lebo lepšie je dávať ako brať. A potom, keby sme ešte vedeli, 
že svojho blížneho dnes vidíme posledný raz, určite by sme ho silno objali a povedali by 
sme mu: Mám ťa rád! A hlúpo by sme nepredpokladali, že veď on to predsa vie? A tak už 
dnes svojmu bratovi a či sestre povedzme: Veľmi mi na Tebe záleží! Lebo zajtrajšie ráno 
nie je zaručené nikomu - ani mladému ani starému. Preto urob už dnes to, čo nebudeš môcť 
urobiť zajtra! A buď vždy nablízku tým, ktorých miluješ. Buď na nich láskavý a nájdi si na 
nich čas, aby si im povedal: Je mi ťažko! Pomôž mi! Prepáč! Prosím! Ďakujem! Nikto si ťa 
nebude pamätať pre tvoje utajené myšlienky ale pre tvoju lásku. Preto kúsok svojej ľudskej 
lásky adresuj komu len chceš. Pokiaľ to urobíš už teraz, tak tvoje nové ráno a každý nový 
deň budú krásne. Tvrdí kolumbijský spisovateľ Gabriel García Marquéz (1927 - 2014), od 
ktorého som si tu požičal zopár myšlienok, ale i ja, tvoj brat a magistrálny kaplán. 
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