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Dejte si pozor a bděte! 
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1. neděle adventní cyklu B 

RADOST OČEKÁVÁNÍ 

Evangelium (Mk 13,33-37) 

Ježíš řekl svým učedníkům: „Dejte si pozor, bděte, protože nevíte, kdy přijde poslední den. Je to 

podobně jako s člověkem, který se vydal na cesty. Odešel z domu, dal svým služebníkům plnou 

moc, každému jeho práci a vrátnému nařídil, aby bděl. Bděte tedy, protože nevíte, kdy přijde 

pán domu, zdali navečer nebo o půlnoci nebo za kuropění nebo ráno, aby vás, až znenadání 

přijde, nezastihl, jak spíte. Co říkám vám, říkám všem: Bděte!" 

 

Klíčové slovo „Bděte!“ se zde opakuje třikrát. Podobenství o domě, služebnících, kteří 

mají své úkoly, a vrátných, který nesmí usnout (což by bylo, jak z textu evangelia 

chápeme, lehkovážné a nezodpovědné), hovoří o učednících, kteří stojí na stráži 

a očekávají Pána. 

 

POROZUMĚNÍ 

Adventní doba: připravujeme se na Kristův příchod, který nám ohlašovali proroci, 

ukázal na něj Jan Křtitel a stal se skrze Pannu Marii. Je to jak čas očekávání Kristova 

historického „adventu“ v Betlémě, jeho každodenního „adventu“ do našich životů, tak 

i „adventu“ slavného a posledního.  

Bdělost: jako křesťané víme, že život, který nám byl dán, je celý „příhodným časem“, 

neopakovatelnou příležitostí, kterou bychom si neměli nechat ujít, abychom pak na 

konci nezůstali stát s prázdnýma rukama. Tento čas nám nabízí možnost rozmnožit 

dary, které jsme od Pána dostali. Bdělost neznamená znepokojení, obavy a starosti, 

strach, horečnaté a úzkostné čekání, ale spíše přičinlivé nasazení. 

Modlitba: abychom mohli „bdít“, potřebujeme sílu, kterou nemáme. Ta vychází 

z modlitby, tedy je nám dána Bohem. Naše schopnost být bdělí je podmíněna 

modlitbou.  

 

PODNĚTY 

Jeden mladík se zeptal mistra: „Co musím udělat pro to, abych zachránil svět?“ Mistr 

mu odpověděl: „Všechno, co pomáhá slunci další den ráno vyjít“. „K čemu tedy jsou 

všechny mé modlitby a dobré skutky, moje nasazení?“ Mistr se na něj klidně podíval a 

řekl: „To všechno ti slouží k tomu, abys byl vzhůru ve chvíli, kdy slunce vychází.“ 

Advent pro nás může být takovýmto sluncem, novou dobou, která vyžaduje osobní 

obnovu. Nechme se adventem vychovávat! 
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„Čekejte, prosím…! Čekejte, prosím…!“ ozývá se automatický hlas telefonní ústředny. 

Advent nás už dva tisíce let zve k pokojnému očekávání.   

Někdy se nám zdá čekání obtížné, ať už u přepážky nějakého úřadu nebo u pokladny 

v obchodě. Žijeme v době nadvlády hodinek. Oproti této naší negativní zkušenosti 

nám advent nabízí možnost, abychom čekali s klidem. Očekávat rovná se žít. 

 

VÝZVA NA TÝDEN  

„Být bdělí“ znamená nedat se „píchnout“ mouchou tse-tse, která poletuje na internetu 

nebo se změní v play-station nebo počítačovou hru… Jestliže mne už tato moucha 

nakazila, budu se tento týden snažit chovat jako svobodný člověk, abych mohl 

skutečně očekávat Vánoce. 
 


