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1. Adventná nedeľa B  
 
My sme hlina, ty si náš Tvorca,  
všetci sme dielo tvojich rúk. (Iz 64,7) 
 
 
Prvé čítanie Kniha proroka Izaiáša 63,16b-17; 64,1.3b-8 
 
Ty, Pane, si náš Otec, "Vykupiteľ náš pradávny" je tvoje meno. Prečo si 
nám, Pane, dal zablúdiť z tvojich ciest, srdcu zatvrdnúť, aby sme nemali 
pred tebou bázeň? Obráť sa k nám znova, lebo sme tvoji služobníci a kmene 
tvojho vlastníctva.  
Ó, keby si prelomil nebesia a zostúpil, vrchy by sa triasli pred tebou!  
Zostúpil si a vrchy sa rozplynuli pred tebou. Od vekov nebolo slýchať, ucho 
nepočulo, oko nevidelo, aby bol okrem teba iný boh, ktorý by pomáhal tým, 
čo dúfajú v neho. Vychádzaš v ústrety tým, čo konajú spravodlivo, čo 
pamätajú na tvoje cesty.  
Ty si sa rozhneval, lebo sme hrešili a oddávna sa ti rúhali. Boli sme všetci 
poškvrnení, sťa špinavý šat je naša spravodlivosť. Všetci sme jak zvädnuté 
lístie, naša neprávosť nás unáša ako vietor.  
Nik nevzýva tvoje meno, nik sa nevzchopí, aby sa k tebe privinul. Lebo si 
skryl pred nami svoju tvár, vydal si nás napospas našej neprávosti.  
A predsa, Pane, ty si náš Otec! My sme hlina, ty si náš Tvorca, všetci sme 
dielo tvojich rúk. 
 
 
Druhé čítanie 1. list Korinťanom 1,3-9 
 
Bratia a sestry, milosť vám a pokoj od Boha, nášho Otca, a od Pána Ježiša 
Krista.  
Ustavične vzdávam vďaky svojmu Bohu za vás, za tú Božiu milosť, ktorá 
vám bola daná v Kristu Ježišovi. Skrze neho ste boli obohatení vo všetkom, v 
každej náuke a v každom poznaní. Svedectvo o Kristovi sa medzi vami 
upevnilo natoľko, že vám nechýba nijaký dar milosti. Môžete očakávať 
zjavenie Pána Ježiša Krista. On vás bude posilňovať až do konca. V deň 
zjavenia nášho Pána Ježiša Krista budete bez úhony. Boh je verný. On vás 
povolal do spoločenstva svojho Syna Ježiša Krista, nášho Pána. 
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Evanjelium Marek 13,33-37 
  
Ježiš povedal svojim učeníkom: "Buďte pozorní, bedlite, lebo neviete, kedy 
príde ten čas. Je to ako s človekom, ktorý sa vydal na cestu: opustil svoj dom, 
odovzdal sluhom všetku moc, každému určil prácu a vrátnikovi prikázal bedliť.  
Bedlite teda, lebo neviete, kedy príde pán domu: či večer, či o polnoci, či za 
spevu kohúta alebo ráno. Ak príde neočakávane, nech vás nenájde spať.  
Čo hovorím vám, hovorím všetkým: Bedlite!" 
 
 
Na zamyslenie 
 
"Kiež by si prelomil nebesá a zostúpil!" V tomto zvolaní, plnom túžby a nádeje, v 
prvom čítaní Izrael vyznáva svoju vlastnú vinu a nevernosť. Až po priznaní si 
vlastného zlyhania, po skúsenosti akoby vzdialeného Boha, po opustení tradície a 
vlastných predstáv o Bohu pri zničení Jeruzalema a po vnútornom oslobodení sa, 
môže sa Izrael opäť navrátiť ku vlastnej identite a byť slobodný pre novú skúsenosť. 
"Kiež by si prelomil nebesá a zostúpil!" Skúsenosti Izraela majú nám aj dnes čo 
povedať. Keď si uvedomíme význam tohoto zvolania teraz, na začiatku Adventu, 
znamená to pre nás, že Božie kráľovstvo a jeho spása je nám už na jednej strane 
darovaná, na strane druhej sa však stále pohybujeme v ľudskom očakávaní: žijeme 
stále medzi "už" a "ešte nie". My, kresťania, sme ľudia "dočasnosti". Na jednej strane 
máme istotu a prísľub Božej bezpodmienečnej vernosti a záchrany. Čo Boh nám v 
Ježišovi, skrze neho a s ním daroval, sa nedá ignorovať. Na druhej strane sme však 
ešte stále nie v cieli. Náš život je ešte tak veľmi zraniteľný, plný viny a nejasností, 
tak veľmi nenaplnený ... 
Advent nám hovorí: o Bohu, ktorý sa nám v Ježišovi Kristovi tak neuveriteľne blízko 
priblížil, o Bohu, ktorý je stále s nami na ceste života a nakoniec o Bohu, ktorý opäť 
príde v čase plnosti. Rozpomínanie na minulé nás môže posilňovať a podporovať, v 
prítomnosti nám môže byť zdrojom dôvery a zodpovednosti na ceste k budúcnosti, v 
ktorej nám Boh splní všetky naše sny. 
Náš život je síce zameraný na budúcnosť, ale je to budúcnosť mimo nášho priestoru 
a času. Pre akú budúcnosť sa rozhodneme, určujeme už "tu" a "dnes". Druhý príchod 
Krista, jeho "Advent", nie je vecou určitého časového momentu príchodu Krista, ("či 
večer, či o polnoci, či za spevu kohúta alebo ráno"), ale ide tu hlavne o náš postoj, 
ktorý zaujmeme pri očakávaní jeho príchodu. "Bdejte" – v tomto slove nás 
upozorňuje Ježiš, aby sme si boli vedomí zodpovednosti pre prítomnosť, aby sme 
rozpoznali pravý význam tohoto momentu v našom živote. "Bdejte – aby vás 
nenašiel spať, keď príde nečakanie!", aj takto to môžeme povedať. Každá hodina 
nášho života prináša so sebou výzvu robiť rozhodnutia. Naše rozhodnutia ukážu, či 
žijeme pre súd alebo pre požehnanie. Nezabúdajme však pritom, že sa približujeme 
k budúcnosti, ktorá leží mimo všetkých ľudských plánov. Bdieť znamená, vedieť 
takto vnímať realitu, vytrvalo ju plánovať a žiť svoj život so zodpovednosťou a 
zároveň byť vnútorne neustále slobodným. Advent je každoročne spomienkou na to, 
ako nechať "priblížiť" Boha nášmu životu. 
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1. Adventná nedeľa B  
 
My sme hlina, ty si náš Tvorca,  
všetci sme dielo tvojich rúk. (Iz 64,7) 
 
 
Prvé čítanie Kniha proroka Izaiáša 63,16b-17; 64,1.3b-8 
 
Ty, Pane, si náš Otec, "Vykupiteľ náš pradávny" je tvoje meno. Prečo si nám, 
Pane, dal zablúdiť z tvojich ciest, srdcu zatvrdnúť, aby sme nemali pred tebou 
bázeň? Obráť sa k nám znova, lebo sme tvoji služobníci a kmene tvojho 
vlastníctva.  
Ó, keby si prelomil nebesia a zostúpil, vrchy by sa triasli pred tebou!  
Zostúpil si a vrchy sa rozplynuli pred tebou. Od vekov nebolo slýchať, ucho 
nepočulo, oko nevidelo, aby bol okrem teba iný boh, ktorý by pomáhal tým, čo 
dúfajú v neho. Vychádzaš v ústrety tým, čo konajú spravodlivo, čo pamätajú na 
tvoje cesty.  
Ty si sa rozhneval, lebo sme hrešili a oddávna sa ti rúhali. Boli sme všetci 
poškvrnení, sťa špinavý šat je naša spravodlivosť. Všetci sme jak zvädnuté lístie, 
naša neprávosť nás unáša ako vietor.  
Nik nevzýva tvoje meno, nik sa nevzchopí, aby sa k tebe privinul. Lebo si skryl 
pred nami svoju tvár, vydal si nás napospas našej neprávosti.  
A predsa, Pane, ty si náš Otec! My sme hlina, ty si náš Tvorca, všetci sme dielo 
tvojich rúk. 
 
 
Druhé čítanie 1. list Korinťanom 1,3-9 
 
Bratia a sestry, milosť vám a pokoj od Boha, nášho Otca, a od Pána Ježiša Krista.  
Ustavične vzdávam vďaky svojmu Bohu za vás, za tú Božiu milosť, ktorá vám 
bola daná v Kristu Ježišovi. Skrze neho ste boli obohatení vo všetkom, v každej 
náuke a v každom poznaní. Svedectvo o Kristovi sa medzi vami upevnilo 
natoľko, že vám nechýba nijaký dar milosti. Môžete očakávať zjavenie Pána 
Ježiša Krista. On vás bude posilňovať až do konca. V deň zjavenia nášho Pána 
Ježiša Krista budete bez úhony. Boh je verný. On vás povolal do spoločenstva 
svojho Syna Ježiša Krista, nášho Pána. 
 
 
Evanjelium Marek 13,24-37 
 
Ježiš povedal svojim učeníkom: "V tých dňoch, po veľkom súžení, slnko sa 
zatmie, mesiac nevydá svoj lesk, hviezdy budú padať z neba a nebeské 
mocnosti sa budú triasť.  
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Vtedy uvidia Syna človeka prichádzať v oblakoch s veľkou mocou a slávou. A 
on pošle anjelov a zhromaždí svojich vyvolených zo štyroch svetových strán, od 
konca zeme až po kraj neba.  
Z figovníka si vezmite poučenie: Keď jeho ratolesť mladne a vyháňa lístie, viete, 
že blízko je leto. Tak aj vy, až uvidíte, že sa toto všetko deje, vedzte, že on je 
blízko, predo dvermi.  
Veru, hovorím vám, nepominie sa toto pokolenie, kým sa to všetko nestane. 
Nebo a zem pominú, ale moje slová sa nepominú.  
O tom dni a o tej hodine nevie nik, ani anjeli v nebi, ani Syn, iba Otec. 
Buďte pozorní, bedlite, lebo neviete, kedy príde ten čas. Je to ako s človekom, 
ktorý sa vydal na cestu: opustil svoj dom, odovzdal sluhom všetku moc, 
každému určil prácu a vrátnikovi prikázal bedliť.  
Bedlite teda, lebo neviete, kedy príde pán domu: či večer, či o polnoci, či za 
spevu kohúta alebo ráno. Ak príde neočakávane, nech vás nenájde spať.  
Čo hovorím vám, hovorím všetkým: Bedlite!" 
 
 
Na zamyslenie 
 
"Kiež by si prelomil nebesá a zostúpil!" V tomto zvolaní, plnom túžby a nádeje, v prvom čítaní 
Izrael vyznáva svoju vlastnú vinu a nevernosť. Až po priznaní si vlastného zlyhania, po 
skúsenosti akoby vzdialeného Boha, po opustení tradície a vlastných predstáv o Bohu pri 
zničení Jeruzalema a po vnútornom oslobodení sa, môže sa Izrael opäť navrátiť ku vlastnej 
identite a byť slobodný pre novú skúsenosť. 
"Kiež by si prelomil nebesá a zostúpil!" Skúsenosti Izraela majú nám aj dnes čo povedať. Keď si 
uvedomíme význam tohoto zvolania teraz, na začiatku Adventu, znamená to pre nás, že Božie 
kráľovstvo a jeho spása je nám už na jednej strane darovaná, na strane druhej sa však stále 
pohybujeme v ľudskom očakávaní: žijeme stále medzi "už" a "ešte nie". My, kresťania, sme 
ľudia "dočasnosti". Na jednej strane máme istotu a prísľub Božej bezpodmienečnej vernosti a 
záchrany. Čo Boh nám v Ježišovi, skrze neho a s ním daroval, sa nedá ignorovať. Na druhej 
strane sme však ešte stále nie v cieli. Náš život je ešte tak veľmi zraniteľný, plný viny a 
nejasností, tak veľmi nenaplnený ... 
Advent nám hovorí: o Bohu, ktorý sa nám v Ježišovi Kristovi tak neuveriteľne blízko priblížil, o 
Bohu, ktorý je stále s nami na ceste života a nakoniec o Bohu, ktorý opäť príde v čase plnosti. 
Rozpomínanie na minulé nás môže posilňovať a podporovať, v prítomnosti nám môže byť 
zdrojom dôvery a zodpovednosti na ceste k budúcnosti, v ktorej nám Boh splní všetky naše 
sny. 
Náš život je síce zameraný na budúcnosť, ale je to budúcnosť mimo nášho priestoru a času. 
Pre akú budúcnosť sa rozhodneme, určujeme už "tu" a "dnes". Druhý príchod Krista, jeho 
"Advent", nie je vecou určitého časového momentu príchodu Krista, ("či večer, či o polnoci, či 
za spevu kohúta alebo ráno"), ale ide tu hlavne o náš postoj, ktorý zaujmeme pri očakávaní 
jeho príchodu. "Bdejte" – v tomto slove nás upozorňuje Ježiš, aby sme si boli vedomí 
zodpovednosti pre prítomnosť, aby sme rozpoznali pravý význam tohoto momentu v našom 
živote. "Bdejte – aby vás nenašiel spať, keď príde nečakanie!", aj takto to môžeme povedať. 
Každá hodina nášho života prináša so sebou výzvu robiť rozhodnutia. Naše rozhodnutia 
ukážu, či žijeme pre súd alebo pre požehnanie. Nezabúdajme však pritom, že sa približujeme 
k budúcnosti, ktorá leží mimo všetkých ľudských plánov. Bdieť znamená, vedieť takto vnímať 
realitu, vytrvalo ju plánovať a žiť svoj život so zodpovednosťou a zároveň byť vnútorne 
neustále slobodným. Advent je každoročne spomienkou na to, ako nechať "priblížiť" Boha 
nášmu životu. 


