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Nedělní domácí bohoslužba – 2. neděle adventní  

1)Úvod  

Píseň: Otevřete brány zpěvník (Orlice s.149) 

P: Ve jménu Otce i Syna i Ducha svatého. Amen. 

Na začátku bohoslužby si obvykle připomínáme, že všichni děláme někdy chyby a 

selháváme. Prosme nyní Pána Boha za odpuštění: 

P: Smiluj se nad námi, Pane. 

Ostatní: Hřešili jsme proti tobě. 

P: Ukaž nám, Pane, své milosrdenství. 

Ostatní: A dej nám svou spásu. 

P: Smiluj se nad námi, všemohoucí Bože, odpusť nám hříchy a doveď nás do 

života věčného. 

Všichni: Amen. 

2) Čteme z Písma svatého 

 Nyní se zaposlouchejme do textu Písma svatého a poprosme Boha, aby 

nás učinil vnímavými k tomuto textu. 

1.čtení Iz 40,1-5.9-11 

 V první části tohoto úryvku prorok vystupuje jako "zvěstovatel", který vybízí 

strážné města, aby utěšili lid v babylónském exilu (v. 1). A co je obsahem útěchy, 

radostné zvěsti? Návrat do zaslíbené země. Izrael zakusil následky za svůj hřích (v. 2), 

nyní Bůh dává dar svobody. Toto osvobození se má projevit ve slávě: tak jako se před 

babylónskými chrámy připravovaly rovné cesty pro průvody se sochy božstev, tak i teď 

se má připravit cesta pro Boha slávy, který vede izraelský národ triumfálním průvodem. 

 Těšte, těšte můj národ – praví váš Bůh. Mluvte k srdci Jeruzaléma, volejte k 

němu, neboť je skončena jeho robota, odčiněna jeho vina, vzal totiž z Hospodinovy 

ruky dvojnásob za všechny své hříchy. Hlas volá: "Na stepi připravte Hospodinovi 

cestu, v pustině urovnejte stezku našemu Bohu! Každé údolí ať se zvýší a každá hora 

a pahorek ať se sníží! Co je kopcovité, ať je nížinou, co je hrbolaté, ať je rovinou! Zjeví 

se Hospodinova velebnost; každé tělo uzří jeho spásu. Hospodinova ústa to řekla." 

Vystup na vysokou horu, Sióne, který hlásáš radostnou zvěst, mocně pozvedni svůj 

hlas, Jeruzaléme, který hlásáš radostnou zvěst! Neboj se, nahlas řekni judským 

městům: "Hle, váš Bůh! Hle, Pán, Hospodin, přichází v síle, jeho rámě mu dává vládu. 

Hle, u sebe má svou mzdu, před sebou má svůj zisk. Jako pastýř pase své stádo, svým 

ramenem je shromažďuje, ve svém klínu beránky nese, ovce s mláďaty pomalu vede." 

Žalm 84 

Notový zápis najdete na http://sdh.cz/korejs/zalmy/Ps085_05.pdf  

Pane, ukaž nám své milosrdenství! 

Kéž mohu slyšet, co mluví Hospodin, Bůh: - jistě mluví o pokoji pro svůj lid a pro své 

http://sdh.cz/korejs/zalmy/Ps085_05.pdf
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svaté. - Jistě je blízko jeho spása těm, kteří se ho bojí, - aby sídlila jeho velebnost v 

naší zemi. * 

Milosrdenství a věrnost se potkají, - políbí se spravedlnost a pokoj. - Věrnost vypučí 

ze země, - spravedlnost shlédne z nebe. * 

Hospodin též popřeje dobro – a naše země vydá plody. - Spravedlnost bude ho 

předcházet – a spása půjde mu v patách. * 

2. čtení 2 Petr 3,8-14 

 První křesťané očekávali brzký Kristův příchod. Otálení tohoto příchodu bylo 

příčinou, že jedni prožívali těžkosti ve víře, jiní se posmívali a žili lehkomyslně. Křesťané 

se pak ptali, jaký je důvod tohoto Božího "otálení" a jaké má důsledky pro jejich život. 

Na to dává odpověď úryvek z druhého Petrova listu. Bůh chce zachránit všechny lidi, a 

proto poskytuje všem potřebný čas, aby prohlédli a změnili svůj život.  

 Jednu věc, milovaní, nesmíte přehlédnout: že je u Pána jeden den jako tisíc 

roků a tisíc roků jako jeden den. Ne že by Pán otálel splnit to, co slíbil, jak ho někteří 

lidé obviňují z otálení, ale je k vám shovívavý, protože nechce, aby někdo zahynul, 

naopak chce, aby se všichni dali na pokání. Ten den Páně však přijde jako zloděj a 

tehdy nebesa náhle s rachotem pominou, živly se stráví žárem a země a všecko na ní 

bude souzeno. A tak všechno vezme za své. Jak vám proto musí ležet na srdci, abyste 

žili svatě a zbožně, tak očekávali a urychlovali příchod toho Božího dne, kdy se 

nebesa stráví v ohni a živly rozplynou v žáru. Ale my čekáme – jak on to slíbil – nová 

nebesa a novou zemi, kde bude mít svůj domov spravedlnost. Když tedy na to musíte 

čekat, milovaní, horlivě se snažte, abyste byli před ním bez poskvrny a bez úhony v 

pokoji. 

píseň: Bože, jaká radost (zpěvník Orlice s. 13) 

evangelium Mk 1,1-8 

 Už úvodní verš prozrazuje obsah celého Markova díla: radostná zvěst o Ježíši 

Kristu, který přinesl nový život svými slovy i mocnými činy. Příchod tak velikého 

zachránce vyžadoval určitou přípravu, a proto vystupuje Jan Křtitel. Jeho vystoupení se 

odehrává kolem roku 26 na poušti (na západ od Mrtvého moře), jež byla ve SZ místem 

setkání s Bohem: později byla poušť spojována s příchodem Mesiáše-osvoboditele. 

 Začátek evangelia o Ježíši Kristu, Synu Božím. Je psáno u proroka Izaiáše: "Hle, 

já posílám svého posla před tebou, on ti připraví cestu. Hlas volajícího na poušti: 

Připravte cestu Pánu, vyrovnejte mu stezky!" Když Jan Křtitel vystoupil na poušti, 

hlásal křest pokání, aby byly odpuštěny hříchy. Vycházel k němu celý judský kraj a 

všichni jeruzalémští obyvatelé, dávali se od něho křtít v řece Jordánu a přitom 

vyznávali své hříchy. 6Jan nosil šat z velbloudí srsti a kolem boků kožený pás. Živil se 

kobylkami a medem divokých včel. Jan kázal: "Za mnou už přichází mocnější než jsem 
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já; nejsem hoden, abych se sehnul a rozvázal mu řemínek u opánku. Já jsem vás křtil 

vodou, ale on vás bude křtít Duchem svatým." 

 Jan nehlásal obrácení "kvůli polepšení", ale kvůli Pánu, který přicházel! Zřeknutí 

se starých cest, příprava nové cesty nejsou samoúčelnými "praktikami", ani praktikami k 

sebezdokonalování a k odložení právě toho "protivného" zlozvyku či hříchu, které mi 

tak "vadí". Je to příprava cesty kvůli Pánu. Ne kvůli sobě, kvůli svému zdokonalení a 

zlepšení, ale kvůli Pánu. Toto zaměření na Pána dodává adventní přípravě novou 

kvalitu a hloubku. 

 Nemohu zůstat při starém … To možná dost dobře víme, až moc dobře, a proto 

se bojíme si připustit naléhavost této výzvy. Kolik neúspěšných pokusů o vykročení na 

novou cestu "za Pánem"! Přece jen je naděje "i pro beznadějné případy": "Býval jsem jak 

nezkrocený býček. Obrať mě, a já se obrátím, vždyť ty, Hospodine, jsi můj Bůh" (Jer 

31,38). Nebyly jsme někdy takovými "nezkrocenými býčky", kteří se ženou po svých 

cestách, za svými vrtochy a touhami, ale ne za Pánem?  

 Je těžké prožít advent "s očima upřenýma na Pána" - běžný život fascinuje naše 

oči stále dalšími novinkami. Ale my se můžeme stále znovu modlit: "Obrať mě, a já se 

obrátím. Obrať můj pohled na tebe, a budu čekat na tebe. Obrať mě, protože přijdeš … 

Obrať můj pohled, a já svůj pohled obrátím k tobě". 

3) Vyznání víry 

P: Společně vyznejme naši víru: 

Věřím v jednoho Boha, 

Otce všemohoucího, Stvořitele nebe i země, 

všeho viditelného i neviditelného. 

Věřím v jednoho Pána Ježíše Krista, 

jednorozeného Syna Božího, 

který se zrodil z Otce přede všemi věky: 

Bůh z Boha, Světlo ze světla, pravý Bůh z pravého Boha, 

zrozený, nestvořený, jedné podstaty s Otcem: 

skrze něho všechno je stvořeno. 

On pro nás lidi a pro naši spásu sestoupil z nebe. 

Skrze Ducha Svatého přijal tělo z Marie Panny 

a stal se člověkem. 

Byl za nás ukřižován, za dnů Poncia Piláta 

byl umučen a pohřben. 

Třetího dne vstal z mrtvých podle Písma. 

Vstoupil do nebe, sedí po pravici Otce. 

A znovu přijde, ve slávě, soudit živé i mrtvé 

a jeho království bude bez konce. 

Věřím v Ducha Svatého, Pána a dárce života, 

který z Otce i Syna vychází, 

s Otcem i Synem je zároveň uctíván a oslavován 
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a mluvil ústy proroků. 

Věřím v jednu, svatou, všeobecnou, apoštolskou církev. 

Vyznávám jeden křest na odpuštění hříchů. 

Očekávám vzkříšení mrtvých 

a život budoucího věku. 

Amen. 

4) Společně prosíme  

1. Modleme se, aby Pán vstoupil jako skutečný zachránce do naší země, do naší 

církve a do našich životů. 

2. Modleme se o nalezení správných cest k zamezení dopadů pandemie 

coronaviru. 

3. Modleme se za všechny, kteří usilují o zachování bezpečnosti naší země, a 

prosme za ty, kdo ji naopak ohrožují. 

4. Modleme se o lepší inkluzi lidí se zdravotním postižením a prosme o odvahu 

zapojit tyto lidi do našich společenství. 

5. Modleme se za nemocné a osamělé.  

6. Modleme se, aby se náš vztah k Ježíši Kristu sytil Božím slovem a životem 

modlitby. 

5) Modlitba Otčenáš 

P: Pomodleme se modlitbu, kterou nás naučil Pán Ježíš: 

Všichni: 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: Pán Ježíš nám přinesl pokoj. Díky jeho oběti můžeme jeho pokoj mít i my a 

dávat ho také druhým. Proto se navzájem pozdravme pozdravením pokoje. 

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: Celé věky čekaly (Zpěvník Orlice s. 99)  


