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Izajáš 64,1-9: Jako když oheň spaluje suché roští a uvádí do varu vodu, tak 
dáš poznat svým protivníkům své jméno. Pronárody se budou před tebou 
chvět. Když jsi konal hrozné činy, jichž jsme se nenadáli, sestoupils, a hory 
se před tvou tváří potácely. Od věků se něco takového neslyšelo, k sluchu 
neproniklo, oko nespatřilo, že by jiný bůh, mimo tebe, učinil něco pro toho, 
kdo na něj čeká. Zasazuješ se o toho, kdo s radostí koná spravedlnost, o 
ty, kdo na tebe pamatují na tvých cestách. Hle, byl jsi rozlícen, že jsme 
hřešili, na tvých cestách odvěkých však budeme zachráněni. Jako nečistí 
jsme byli všichni, všechna naše spravedlnost jako poskvrněný šat. Uvadli 
jsme všichni jako listí, naše nepravosti nás unášely jako vítr. Nebylo nikoho, 
kdo by vzýval tvé jméno, kdo by procitl a pevně se tě chopil, neboť jsi před 
námi ukryl svou tvář a nechal nás zmítat se pod mocí naší nepravosti. Ale 
nyní, Hospodine, tys náš Otec! My jsme hlína, tys náš tvůrce, a my všichni 
jsme dílo tvých rukou. Nebuď už tak rozlícen, Hospodine, naši nepravost už 
nikdy nepřipomínej. Prosíme, hleď, všichni jsme tvůj lid. Svatá města tvá se 
stala pouští, pouští se stal Sijón, pustou krajinou Jeruzalém. 

List 1. Korintským1,3-9: Milost vám a pokoj od Boha Otce našeho a Pána 
Ježíše Krista.  Stále za vás Bohu děkuji pro milost Boží, která vám byla 
dána v Kristu Ježíši; on vás obohatil ve všem, v každém slovu i v každém 
poznání. Neboť svědectví o Kristu bylo mezi vámi potvrzeno, takže nejste 
pozadu v žádném daru milosti a čekáte, až se zjeví náš Pán Ježíš Kristus. 
On vám bude oporou až do konce, abyste v onen den našeho Pána Ježíše 
Krista nebyli obviněni. Věrný je Bůh, který vás povolal do společenství se 
svým Synem, naším Pánem Ježíšem Kristem. 

Marek 13, 24-37: Ale v těch dnech po onom soužení zatmí se slunce a 
měsíc ztratí svou záři, hvězdy budou padat z nebe a mocnosti, které jsou v 
nebesích, se zachvějí. A tehdy uzří Syna člověka přicházet v oblacích s 
velikou mocí a slávou. Tehdy vyšle anděly a shromáždí své vyvolené od 
čtyř úhlů světa, od nejzazších konců země po nejzazší konce nebe. Od 
fíkovníku si vezměte poučení: Když už jeho větev raší a vyráží listí, víte, že 
léto je blízko. Tak i vy, až uvidíte, že se toto děje, vězte, že ten čas je 
blízko, přede dveřmi. Amen, pravím vám, že nepomine toto pokolení, než 
se to všecko stane. Nebe a země pominou, ale má slova nepominou. O 
onom dni či hodině neví nikdo, ani andělé v nebi, ani Syn, jenom Otec.   
 Mějte se na pozoru, bděte, neboť nevíte, kdy ten čas přijde. Jako 
člověk, který je na cestách: než opustil svůj dům, dal každému služebníku 
odpovědnost za jeho práci a vrátnému nařídil, aby bděl. Bděte tedy, neboť 
nevíte, kdy pán domu přijde, zda večer, či o půlnoci, nebo za kuropění, 
nebo ráno; aby vás nenalezl spící, až znenadání přijde. Co vám říkám, 
říkám všem: Bděte!“ 



Věrný je Bůh 

Doba přípravy na Vánoce se nazývá "ADVENT". Toto označení pochází z 
latinského slova "adventus", což znamená příchod. Myslí se zde na příchod 
Vykupitele Ježíše Krista. 

Každoročním prožíváním adventu a slavením adventní liturgie zpřítomňují 
křesťané očekávání starozákonních proroků, kteří připravovali lidstvo na 
příchod Mesiáše. Tím, že se věřící vžívají do atmosféry této dlouhé přípravy 
na první příchod Vykupitele, oživují zároveň touhu po jeho druhém příchodu 
na konci časů, ale rovněž do svého vlastního života. 

Slyšeli jsme z Markova evangelia poslední veřejné Ježíšovo slovo před 

jeho zatčením a smrtí. „Bděte“ zaznívá v atmosféře strachu z Kristova 

zatčení, ale i velkého odhodlání neztratit Ježíšův odkaz. Ježíš vypráví 

podobenství o pánu domu, který odcestoval. Předává svým služebníkům 

odpovědnost za svou práci. 

Palestinské domy byly obyčejně od cesty odděleny dvorem a u cesty býval 

malý domek vrátného. Pán, který odcestoval, se mohl každou chvíli vrátit. 

Tato časová nejistota vybízela všechny ke stálé bdělosti, aby byli na stráži. 

Vždyť je naznačena čtyřmi dobami střídání stráží, na které se podle 

římského vojenského způsobu života dělila noc: večer (18-21), půlnoc (21-

24), kuropění (24-3), ráno (3-6). Vrátný ani služebníci nesmějí být pánem 

přistiženi při spánku. On je musí najít bdělé a při plnění povinností 

Když nás druzí úkolují, můžeme mít pocit, že na nás nakládají další a další 
požadavky a neberou ohled na naše možnosti, síly, situaci. Někdy nám 
přijde, že jsme v tom ponecháni sami a ostatní zajímá jen výsledek. Někdy 
nám může přijít, že o nás naopak nikdo nestojí, připadáme si nevyužití, 
nedocenění. 

Ježíš s každým z nás počítá, má pro každého úkol. Ve službě jemu 
není nikdo přehlížen a nedoceněn. Zároveň nás ale k tomuto úkolu dává 
plnou moc, která spočívá nejen v pověření, ale i v uschopnění. Bere v 
úvahu naše možnosti a situaci a vybavuje nás svou mocí, abychom svůj 
úkol mohli naplnit. 

Naši bdělost pak můžeme projevovat tím, že neztrácíme ze zřetele svůj 
úkol, bereme ho za svůj jako projev Pánovy důvěry a k jeho plnění se 
neustále necháváme Pánem uschopnit. K vytrvalému naplňování 
svěřeného úkolu. 

 

 



Rozlévající se světlo z hořících svící vyjadřuje přicházejícího Krista, který 
rozptyluje temnotu a strach, neboť on je "Světlo světa" (Jan 8,12). 

 

Svatý Bože, děkujeme ti za čas adventní: čas pokoje, čas světla, čas 

modlitby a čas smíření. Žehnej nám, ať nastávající čas prožijeme v lásce, 

pokání a opravdovém očekávání příchodu našeho Pána Ježíše Krista. 

 

Mocný Bože, jak veliká a nekonečná jsou tvá zaslíbení. Děkujeme ti, že tvůj 

Syn sestoupil z nebeské slávy na tuto zemi a narodil se jako bezbranné dítě 

v Betlémě. Oslavujeme ho, vzýváme, klaníme se mu a prosíme, aby celý 

svět přijal jeho evangelium lásky a pokoje. 

 

Stvořiteli náš, ty jsi Vládce míru a pokoje, prosíme tě, sešli pokoj na celou 

naši Zemi, do všech národů a všech lidských srdcí. Ať utichne každá 

nenávist, každá zloba a každý konflikt. Dej, ať politici nacházejí způsoby 

řešení mírovou cestou a dialogem. 

 

 

Pane, prosíme tě za vládu, aby měla moudrost a Boží vedení, jak se 

zachovat v této koronavirové době.  

 

Prosíme také za všechny lékaře a zdravotní sestry, abys jim pomáhal a 

podporoval je. 

 

Pane, prosíme tě za všechny osamělé lidi, kteří jsou kvůli epidemii zavření 

doma, nebo v domovech důchodců a trpí smutkem a samotou. 

 

Pane, prosíme také za to, aby lidé, kteří neznají Tebe a Pána Ježíše, je v 

této nelehké době začali hledat. 

 

modleme se s Anselmem Grünem: 

„Dobrý Bože, v čase adventu očekáváme příchod tvého Syna. Očekáváme 

toužebně každým okamžikem, že zaklepe na dveře našeho srdce a že je 

otevře své lásce. Očekáváme také jeho příchod na konci časů, kdy se 

všechno naplní jeho spásou. Očekáváme přicházejícího, a přece víme, že 

už je tu s námi. Prosíme tě, aby k nám Ježíš přišel tak, abychom skutečně 

došli k sobě samým. Často totiž nebýváme u sebe doma a v myšlenkách se 

touláme někde docela jinde.“ 


