
11..  aaddvveennttnnáá  nneeddeeľľaa  „„BB““  
Prečítaj si: Mk 13, 33-37 
Slovník: Bdejte – bdieť znamená „byť hore“ – nespať, 
byť v strehu a niečo pozorne sledovať alebo očakávať. 
Vrátnik - pracovník, ktorý má na starosti vchod 
do (verejnej) budovy, najmä jeho otváranie 
a zatváranie, prípadne kontrolu vstupujúcich osôb a podávanie informácií. 
Pápež Benedikt XVI.: „Pripraviť sa na Kristov príchod je aj výzvou dnešného 

evanjelia. „Bdejte“, nám hovorí Ježiš v krátkom podobenstve 
vzhľadom na správcu domu, ktorý nevieme, kedy sa vráti (porov. Mk, 
13, 33 – 37). Bdieť znamená nasledovať Pána, znamená to zvoliť si to, 
čo si zvolil On, milovať, čo On miloval, pripodobniť svoj život Jeho 
životu. Bdieť znamená stráviť každý okamih nášho života v horizonte 

jeho lásky bez toho, aby sme sa nechali poraziť každodennými ťažkosťami 
a problémami. Tak to robil aj svätý Vavrinec, tak to musíme robiť aj my. Prosme 
Pána, aby nám daroval svoju milosť, aby sa Advent stal podnetom pre všetkých 
k putovaniu týmto smerom. Kiež nás na tejto ceste sprevádza orodovanie 
pokornej Panny z Nazareta, Márie, ktorú si Boh vyvolil, aby sa stala Matkou 
Vykupiteľa. Kiež svätý Andrej, na ktorého si dnes spomíname a tiež svätý Vavrinec 
sú pre nás svedkami neochvejnej kresťanskej vernosti až po mučeníctvo. Amen!“ 
Osemsmerovka: ADVENT, CESTY, DAL MOC, DIELO, EVANJELIUM, HLINA, JEŽIŠ, 
MAREK, MENO, MILOSRDENSTVO, MILOSŤ, OBNOV NÁS, OBRÁŤ, ODCESTUJE, 

OPUSTIL, POLNOC, 
POSILŇOVAŤ, POZOR, 

PRIKÁZAL, 
PROROK IZAIÁŠ, PRÁCA, 
PÁN DOMU, RUKY, 
RÁNO, SLUHOVIA, SPAŤ, 

SPEV KOHÚTA, 
SPOLOČENSTVO, SRDCE, 
URČIL, UČENÍCI, 
VRÁTNIK, VYKUPITEĽ 
Adventné predsavzatie: 
Počas Adventu si 
prečítam celé Markovo 
evanjelium; podľa 
možnosti spoločne 
s rodinou, s priateľmi... 
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