
1. adventná nedeľa 2022 A 
 
AI Pre mnohých z nás je ťažké ráno vstať. To platí najmä pre deti. 
Proces vstávania často prebieha tak, že mama deťom jemne 
pripomenie, že je čas vstávať. Väčšina detí odpovie: "Dobre, už idem, 
už vstávam." Potom sa samozrejme prevrátia na druhý bok ako 
medveď v zimnom spánku a spia ďalej. Veď vonku je tma a zima a 
pod perinou je tak príjemne. Po chvíli opäť príde mama a zatrasie s 
deťmi, aby konečne vstali. Ale ani to nemusí stačiť. A tak často 
prichádza k poslednej možnosti. Mama, už poriadne nahnevaná, 
stiahne prikrývku a dieťa konečne vstane. 
KE Náš život je často ako ten príjemný ranný spánok, aj keď by sme 
mali už mali vstávať. Ježiš k nám prichádza, chce nás prebudiť a 
hovorí nám slovami dnešného evanjelia: "Bdejte teda, lebo neviete, 
v ktorý deň príde váš Pán. Preto aj vy buďte pripravení." 
DI Na príchod Pána sa môžeme pozerať z viacerých hľadísk. Prvým 
je jeho historický príchod pred viac ako 2000 rokmi. Potom je tu druhý 
príchod, ktorý príde až na konci vekov. A napokon je tu osobitný 
príchod Pána, ktorý sa uskutoční v hodine našej osobnej smrti. 
PAR Na prvý historický príchod Pána sa už nemusíme vôbec 
pripravovať. Už sa to stalo. Na druhej strane, druhý a osobitný príchod 
Pána ešte len príde. Preto je veľmi dôležité pripravovať sa na oba. 
Aká je však skutočnosť?  
Historický príchod Pána sa nám celkom páči. Je to nádherná 
romantika. Nákup alebo výroba adventného venca, sviečok, svetielok, 
vianočného stromčeka, vianočných ozdôb, vianočných potravín, 
darčekov atď. Toto je vonkajšia príprava. Túto vonkajšiu prípravu ešte 
umocňuje materialistický kapitalizmus, ktorý nám už od sviatku 
všetkých svätých vnucuje rôzne vianočné ponuky. Vidíme to aj na tom 
konzumnom dni, ktorý sa preniesol k nám z USA – tzv. „čierny piatok“. 
A čo vnútorná príprava? Tá sa často podobá na ten ranný zimný 
spánok, kedy je príjemné ležať v teple, nič nerobiť, len tak leňošiť. 
Ktorá z týchto príprav je pre nás kresťanov dôležitejšia? Ktorej z nich 
by sme mali venovať viac času a priestoru? Všetci poznáme odpoveď. 
Advent je tu na to, aby nás duchovne prebudil z nášho spánku vo 
viere. Cirkev nás ako dobrá a milujúca matka prebúdza, aby sme 
nezabúdali na svoj osobný vzťah s Bohom. Namietame, že je to ťažké 

a že máme radšej romantiku. Cirkev však pred nás stavia zaujímavý 
kolorit adventného obdobia, v ktorom sa používa fialová farba. Nie je 
to náhoda. Kedysi sa fialová farba vyrábala spomedzi všetkých farieb 
veľmi ťažko. Preto symbolizuje obnovené pokánie ako ťažkú a 
náročnú prípravu na akýkoľvek príchod Pána. Adventné pokánie 
znamená prebudenie zo spánku súčasného spôsobu života, aby sa 
stal životom oveľa viac naplneným Božou láskou. 
MY Meno Peter Seewald niektorým z vás pravdepodobne niečo 
hovorí. Do svojich 18 rokov bol katolíkom. Potom sa zamiloval do 
filozofie Karla Marxa. Stal sa komunistom a vystúpil z Katolíckej cirkvi. 
Jeho dôvod bol: "Ako komunisti sme si mysleli, že sa musíme 
oslobodiť od všetkého, čo nás zväzovalo a obmedzovalo. A keď sme 
sa od všetkého oslobodili, nevedeli sme, čo si počať s toľkou 
slobodou." Neskôr sa Peter stal novinárom. Opustil Marxa. Začal 
hľadať nový zmysel života. Ako novinár na voľnej nohe si všimol, že 
takmer všetci jeho kolegovia novinári píšu veľmi kriticky o istom 
kardinálovi Ratzingerovi. Dokonca mu dali prezývku pancierový 
kardinál. Peter sa rozhodol Ratzingera niekoľkokrát vypočuť 
v priateľskom rozhovore, aby zistil, aká je skutočná pravda. Ratzinger 
naňho urobil taký dojem, že o ňom Peter napísal: "Je múdry, nábožný 
a pokorný." Toto svedectvo naňho tak silno zapôsobilo, že sa rozhodol 
požiadať o návrat do Katolíckej cirkvi. 
Keď sa Ratzinger stal pápežom, Peter s ním urobil ešte ďalších šesť 
rozhovorov, ktoré boli tiež publikované. Peter v nich okrem iného píše: 
"Benedikt XVI. je mužom dialógu. Nebojí sa žiadnej otázky." Seewald 
je dnes hlboko veriacim katolíkom. 
ADE Boh určite chce, aby aj tento advent bol časom hlbšieho 
vnútorného obrátenia pre každého z nás. Pre tých z nás, ktorí toto 
obrátenie zažili, je novou výzvou vydávať svedectvo tým, ktorí toto 
obrátenie potrebujú. Nenechajme sa chytiť vírusom nákupného 
šialenstva a plytkých zábav. Nenechajme sa ukolísať do temnoty a 
pohodlia zimného spánku. Využime tento čas milosti, aby svetlo 
adventných sviec symbolizovalo čoraz viac Božieho svetla v našom 
živote. Amen. 
 
 


