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Domácí nedělní bohoslužba - 1. advetní neděle  
 

Začínáme dobu adventní přípravy na setkání s Kristem. Myslíme na to, jak 

lidstvo toužebně očekávalo příchod Vykupitele, kterého Bůh slíbil ústy proroků. I my 

toužíme, aby Kristus přicházel stále víc mezi nás a do našeho nitra, a připravujeme se 

na setkání s ním tváří v tvář na konci věků. 

1) Žehnání adventního věnce 

Adventní věnec se svícemi je oblíbeným symbolem v předvánočním čase. 

Světlo čtyř svící, které se postupně zapalují v průběhu čtyř adventních týdnů, nese 

poselství Božího světla a připomíná Ježíšova slova: „Já jsem světlo světa“ (Mt 5,14). 

Zelený adventní věnec je symbolem života a společenství, je znamením naděje, že 

Boží láska vítězí nad temnotou a smrtí, vždyť Boží Syn, Ježíš Kristus, se pro nás stal 

člověkem.  

Žehnací modlitba  

Věčný Bože, ty znáš touhu lidského srdce, 

dáváš se nám poznat a voláš nás k sobě. 

Děkujeme ti za to, že nás nenecháváš bez pomoci, 

ale sesíláš nám své světlo a svou spásu. 

Prosíme tě, požehnej tento věnec, 

ať je pro nás znamením toho, 

že nám, kteří žijeme v čase, 

dáváš účast na svém věčném životě 

bez začátku a konce. 

A svíčky, které na něm budeme rozsvěcovat, 

ať nám připomínají, 

že jsi nám poslal svého Syna 

a chceš, abychom ho následovali 

a žili jako děti světla. 

Neboť on s tebou žije a kraluje na věky věků. 

Amen. 

Píseň: Maranatha, Pane, přijď opět Zpěvník Orlice s. 14) 

2) Čteme z Písma svatého 

Tato kající modlitba pochází z doby po návratu z exilu (po r. 538 př. Kr.). Izrael se 

otočil k Bohu zády, ukryl před ním svou tvář, a tak se Bůh jakoby skryl před svým lidem. 

V této situaci Božího "mlčení" lid vyznává svůj hřích a uznává, že jen Bůh je pravý otec 

a zachránce, protože právě On je mocnými činy zachraňoval (v. 1.3). A tak jako v 

minulosti, i teď Izrael potřebuje tuto mocnou Boží přítomnost. Zvolání "ty jsi náš otec, 
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náš vykupitel" je zároveň vyznáním Božího milosrdenství – na mysl nám tane podobný 

Ž 103,13: "Jako se nad syny slitovává otec, slitovává se Hospodin nad těmi, kdo se ho 

bojí." 

1. čtení Iz 63,16b-17.19b; 64,2b-7 

Ty, Hospodine, jsi náš otec, "náš Vykupitel" je tvoje dávné jméno. Proč jsi nám 

dal, Hospodine, zbloudit z tvých cest, srdci dal ztvrdnout, abychom před tebou neměli 

bázeň? Usmiř se kvůli svým služebníkům, pro kmeny, které jsou ti vlastní! Kéž bys 

protrhl nebe a sestoupil, aby se hory před tebou rozplynuly! Sestoupil jsi, hory se 

před tebou rozplynuly. Ucho neslyšelo, oko nevidělo, že by nějaký bůh, krom tebe, tak 

jednal s těmi, kdo doufají v něho. Zastáváš se těch, kdo jednají spravedlivě, kdo 

pamatují na tvé cesty. Hle, ty ses rozhněval, protože jsme hřešili, odedávna jsme žili 

nevěrně. Byli jsme všichni jak poskvrnění, jak špinavý šat byl každý náš dobrý skutek. 

Zvadli jsme všichni jak listí, nepravost nás unášela jak vítr. Nikdo nevzýval tvé jméno, 

nikdo se nevzchopil, aby se k tobě přivinul, neboť jsi před námi skryl svoji tvář, 

nepravosti jsi nás vydal napospas. A přece, Hospodine, ty jsi náš otec! My hlína jsme – 

ty jsi nás hnětl, dílo tvé ruky jsme všichni! 

 

Žalm 79 

Notový zápis najdete na Ps080_03.pdf (sdh.cz) 

 

Odpověď: Bože, obnov nás, rozjasni svou tvář, a budeme spaseni. 

 

Slyš, Izraelův pastýři, - skvěj se září, který trůníš nad cheruby, - probuď svou sílu –  

a přijď nás zachránit! * 

 

Bože zástupů, vrať se, - shlédni z nebe a podívej se, pečuj o tuto révu! - Ochraňuj, co 

tvá pravice zasadila, - výhonek, který sis vypěstoval! * 

 

Ať je tvá ruka nad mužem po tvé pravici, - nad člověkem, kterého sis vychoval. - Už 

od tebe neustoupíme, - zachovej nás naživu, a budeme velebit tvé jméno. * 

Korintská církevní obec zakusila hojné Boží obdarování (dary slova, poznání a 

jiné projevy Ducha - v. 5. 7; 2 Kor 2,5). Odpovědí křesťana na Boží dary je naděje a 

důvěryplné čekání (v. 7). Tato odpověď stojí především na Boží věrnosti, která dá sílu k 

vytrvalosti až do konce (v. 8.9). 

2. čtení 1 Kor 1,3-9 

Bratři! Milost vám a pokoj od Boha, našeho Otce, a od Pána Ježíše Krista. 

Neustále za vás děkuji svému Bohu pro Boží milost, která vám byla dána v Kristu 

Ježíši. Neboť v něm jste v každém ohledu získali bohatství všeho druhu, jak v nauce, 

tak v poznání. Vždyť přece svědectví o Kristu bylo u vás jako pravé dokázáno, takže 

http://sdh.cz/korejs/zalmy/Ps080_03.pdf
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nejste pozadu v žádném Božím daru; jen ještě musíte vytrvale čekat, až přijde náš Pán 

Ježíš Kristus. On vám také dá, že vytrváte až do konce, takže budete bez úhony v 

onen den našeho Pána Ježíše Krista. Věrný je Bůh, a on vás povolal k tomu, abyste 

měli společenství s jeho Synem Ježíšem Kristem, naším Pánem! 

Píseň: Přijď, Pane, ať tě zříme (Zpěvník Orlice s. 10) 

Nosným tématem je vnitřní bdělost a čekání na Pána (srov. "spím, ale mé srdce 

bdí" - Pís 5,2). Opakem takové bdělosti je spánek jakožto postoj ne-očekávání, postoj 

srdce zatíženého nestřídmostí (Lk 21,34). O hodině a dni druhého Ježíšova příchodu 

neví nikdo (v. 35), proto je třeba vytrvale bdít v očekávání: Pán může přijít kdykoliv! 

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!" 

"Kdy přijdeš?" Tato otázka není převzata ze spisu nějakého mystika, ale z našich 

běžných hovorů. "Kdy se ukážeš? Kdy se uvidíme?" Jsou to otázky, které prozrazují 

touhu, očekávání. Někdy je to touha "zištná" (očekáváme od druhého nějakou službu), 

jindy je však zcela "nezištná": určitého člověka chceme vidět, protože ho máme rádi. A 

pokud je to člověk vzácný, nám velmi blízký, pak se tato touha může proměnit v 

nedočkavost. 

Otázku, zda "očekávám Kristův příchod", bychom měli předeslat jinou, podstatnější: Kdo 

je pro mě Kristus? Odpověď na tuto otázku je zároveň odpovědí, zda (a jak) očekávám 

Krista. 

 

3) Vyznání víry 
Věřím v Boha, Otce všemohoucího, Stvořitele nebe i země. I v Ježíše 

Krista, Syna jeho jediného, Pána našeho; jenž se počal z Ducha svatého, narodil 

se z Marie Panny, trpěl pod Ponciem Pilátem, ukřižován umřel i pohřben jest; 

sestoupil do pekel, třetího dne vstal z mrtvých; vstoupil na nebesa, sedí po 

pravici Boha, Otce všemohoucího; odtud přijde soudit živé i mrtvé. Věřím v 

Ducha svatého, svatou církev obecnou, společenství svatých, odpuštění hříchů, 

vzkříšení těla a život věčný. 
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4) Společně prosíme  
Nebeský Otče, voláme k tobě: 

Máme svědčit druhým o světle, které jsi nám přinesl, prosíme k tomu o pomoc. 

Připravujeme se na Vánoce, které chceme prožít v tvém duchu a v pokoji s nejbližšími. 

Prosíme k tomu o pomoc. 

Dobu adventu chceme využít k narovnání vztahů v našich rodinách. Prosíme k tomu o 

pomoc. 

Chceme být citlivý k lidem kolem sebe. Prosíme k tomu o pomoc. 

Za osamělé lidi, abychom jim dokázali ukázat tvé přátelství. Prosíme k tomu o pomoc. 

Za lidi v zemích, kde se válčí a lidi bez domova, abychom jim dokázali účinně 

pomáhat. Prosíme k tomu o pomoc. 

Za lékaře, zdravotní sestry a všechny kdo se obětavě starají o naše nemocné 

O to tě prosíme skrze Krista, našeho Pána.  

AMEN. 

 

5) Modlitba Otčenáš 

P: Když jsme byli pokřtěni, přijali jsme Ducha synovství, ve kterém smíme Boha 

nazývat Otcem, proto se nyní s důvěrou pomodleme, jak nás naučil Pán Ježíš: 

Otče náš, jenž jsi na nebesích, 

posvěť se jméno tvé. Přijď království tvé. 

Buď vůle tvá jako v nebi, tak i na zemi. 

Chléb náš vezdejší dej nám dnes. 

A odpusť nám naše viny, jako i my odpouštíme našim viníkům. 

A neuveď nás v pokušení, ale zbav nás od zlého. 

Amen. 

 

Můžeme připojit i pozdrav pokoje: 

P: Pozdravme se pozdravením pokoje, který Ježíš přinesl svým učedníkům.  

 

6) Požehnání 
Nyní si vyprosme navzájem Boží ochranu a požehnání: 

 

Dej nám Bože své požehnání, chraň nás všeho zlého a doveď nás do života 

věčného. 

Všichni: Amen. 

 

P: Dobrořečme Pánu. 

Všichni: Bohu díky.  

 

 Píseň: V ten den, kdy Pán (Zpěvník Orlice s. 12) 


