
1. neděle adventní - cyklus B  
29. listopadu 2020 

K tobě pozvedám svou duši, Hospodine, můj Bože, v tebe důvěřuji, kéž nejsem zahanben, ať nade mnou nejásají 
moji nepřátelé. Vždyť nikdo z těch, kdo v tebe doufají, nepadne do hanby.                        Vstupní antifona Žl 25,1-3 (v.4) 
 

 
 

Vstupujeme do nového liturgického roku, v němž budeme číst nedělní cyklus B, tedy především texty Markova evangelia. Na 

mnoha místech se dnes při bohoslužbě žehná adventní věnec, symbol vítězného věnce, kterého máme dosáhnout. Advent jako 

čas přípravy na příchod Pána je především výzvou k bdělosti. 

1) Připravme místo Vyberte místo např. jídelní stůl a vyzdobte: hezký ubrus, kříž, zpěvník, Bible, adventní věnec. 
2) Začínáme Otec rodiny nebo maminka (dále jen zkráceně P jako předsedající) začnou křížem: 
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. Všichni: Amen. 
P: Dobrý Bože, přijmi dnes naši modlitbu, buď s námi a provázej naši zemi svojí ochranou. Všichni: Amen. 

3) Čteme z Písma svatého Z následujících čtení, která by zazněla v kostele, je možné vybrat jen některá. 
1. ČTENÍ Iz 63,16b-17.19b; 64,2b-7 
Po babylonském zajetí se mohli Izraelité vrátit domů (po roce 539 př. Kr.). Ale lidé přišli do zničené země a byli 

zklamaní. Prorok Izaiáš je přesvědčuje, že Bůh je neopustil. Ba naopak! Ale sám také burcuje Pána, aby nenechal svůj lid 

v jeho neradostné situaci. Kéž bys protrhl nebe a sestoupil! 
 

Čtení z knihy proroka Izaiáše 

Ty, Hospodine, jsi náš otec; „náš vykupitel“ je tvoje dávné jméno. Proč jsi dopustil, Hospodine, že jsme zbloudili z tvých cest, 
že nám ztvrdlo srdce, abychom před tebou neměli bázeň? Usmiř se kvůli svým služebníkům, pro kmeny, které jsou ti vlastní! 

Kéž bys protrhl nebe a sestoupil! Před tvou tváří by se rozplynuly hory. 
Sestoupil jsi a před tvou tváří se rozplynuly hory. Od věků nikdo neslyšel, k sluchu nikomu neproniklo, oko 

nespatřilo, že by bůh, mimo tebe, tak jednal s těmi, kdo v něho doufají. Jdeš vstříc tomu, kdo s radostí jedná spravedlivě, 
těm, kdo na tvých cestách pamatují na tebe. 

Hle, ty ses rozhněval, protože jsme zhřešili, byli jsme v hříších stále. Budeme zachráněni? Byli jsme všichni jak 
poskvrnění, jak špinavý šat byl každý náš dobrý skutek. Zvadli jsme všichni jak listí, nepravosti nás unášely 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  Žl 80,2ac+3b.15-16.18-19 
Odpověď: Bože, obnov nás, rozjasni svou tvář, a budeme spaseni. 
 

Slyš, Izraelův pastýři, – skvěj se září, ty, 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. 

2. ČTENÍ 1 Kor 1,3-9 
List Korinťanům je odpovědí na dopis, v němž křesťané položili Pavlovi řadu nesnadných otázek především z praktického 

života jejich společenství. Čteme úvodní slova tohoto Pavlova dopisu. Řadu z témat již nyní zmiňuje! Mezi nimi i příchod 

Pána na konci věků. Čekáme, až přijde náš Pán Ježíš Kristus. 
 

Čtení z prvního listu svatého apoštola Pavla Korinťanům. 

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 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! 

ZPĚV PŘED EVANGELIEM  
Aleluja. Pane, ukaž nám své milosrdenství a dej nám svou spásu! Aleluja. 



EVANGELIUM Mk 13,33-37 
Náš text zaznívá v Markově evangeliu jako poslední veřejné Ježíšovo slovo před zatčením a smrtí. Vrcholným bodem 

tohoto textu je svěření moci jednotlivým služebníkům, a tedy i nám. „Bděte“ zaznívá v atmosféře strachu z Kristova 

zatčení, ale i velkého odhodlání neztratit Ježíšův odkaz. Bděte: nevíte, kdy přijde pán domu. 
 

Slova svatého evangelia podle Marka. 

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!“ 

 

Nikdo z rodiny by neměl mít kázání, jako mívá kněz v kostele, ale je možné o přečteném textu chvíli rozmlouvat. Můžeme si také přečíst, co 
řekl papež František k dnešnímu evangeliu před modlitbou Anděl Páně na náměstí sv. Petra 3. 12. 2017: 
Pozornost a bdělost umožňují Bohu, aby zasáhl do našeho života 

Drazí bratři a sestry, dobrý den! 
Začínáme advent, který vyvrcholí Narozením Páně. Advent je čas, který dostáváme, abychom přijali 

Pána, jenž nám jde v ústrety, a také osvědčili svoji touhu po Bohu, hleděli dopředu a připravovali se na 
Kristův návrat. O Vánocích se vrátí, až si budeme připomínat Jeho dějinný příchod ve skromnosti Jeho 
lidství, ale přichází v nás, kdykoli jsme ochotni Jej přijmout, a přijde znovu na konci časů „soudit živé i 
mrtvé“. Proto máme neustále bdít a očekávat Pána v naději na setkání s Ním. Do tohoto působivého 
tématu bdění a očekávání nás uvádí dnešní liturgie. ..... 

..... Bdělý člověk je ten, který pobídku k bdělosti přijímá, to znamená, že se nenechá přemoci spánkem 
malomyslnosti, beznaděje a zklamání a zároveň odmítá podněty četných marností, které bují ve světě a kterým je někdy 
obětován osobní a rodinný čas i poklid. To je bolestný prožitek Izraele, vyprávěný prorokem Izaiášem, kdy se zdálo, že 
Bůh nechal svůj lid zbloudit z Jeho cest (srov. Iz 63,17). Byl to však následek nevěrnosti Pánovu povolání. On nám 
ukazuje dobrou cestu, cestu víry a cestu lásky, ale my hledáme svoje štěstí jinde. 

Pozornost a bdělost jsou podmínky, jak dále »nebloudit mimo Pánovy cesty«, zapleteni do svých hříchů a nevěrností. 
Pozornost a bdělost umožňují Bohu, aby zasáhl do našeho života a vrátil mu smysl a hodnotu Svojí přítomností plnou dobroty a 
něhy. Nejsvětější Maria, která je vzorem bdění a očekávání Boha, ať nás vede vstříc svému Synu Ježíši a oživí naši lásku k Němu. 

Zdroj: https://www.radiovaticana.cz/clanek.php?id=26806 
S malými dětmi si příběh, který jsme slyšeli, jednoduše zopakujeme, vyhledáme v dětské obrázkové Bibli. Inspiraci je možné najít i na 
https://deti.vira.cz/v-karantene/k-aktualni-nedeli nebo na https://www.kanan.cz/adventb.htm  nebo na https://prolidi.bcb.cz/cs/akce/2020-11-
minikatecheze-1-nedele-adventni-cyklus-b  nebo na https://www.tvnoe.cz/porad/29771-ovecky-v-karantene-1-nedele-adventni-b 

4) Vyznání víry Odpovědí na Boží slovo je vyznání víry. Společně se pomodlíme: 
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 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. 

5) Společně prosíme Zde můžeme vyslovit i své vlastní prosby 
P: Náš Pán Ježíš Kristus přišel na svět, aby kázal evangelium chudým a uzdravoval zkroušené srdcem. A my věříme, že 
také mezi nás přichází, aby spasil všechny, kdo ho očekávají. Proto ho vzývejme s pokorou, vírou a vroucností. 
1. Prosme Pána, aby vždycky zůstával ve své církvi a nikdy ji neopouštěl. 
2. Prosme Pána, aby celý svět mohl žít v míru a bezpečí. 
3. Prosme Pána, aby zbavil svět nemocí, hladu a všeho neštěstí. 
4. Prosme Pána, abychom přede všemi lidmi vydávali pravdivé svědectví o jeho lásce. 
5. Prosme Pána, aby naši zemřelí byli přijati do Božího království. 
P: Bože, ty dáváš spásu všem a chceš, aby nikdo nezahynul. Vyslyš prosby svého lidu a dej, abychom ti všichni v pokoji a 
s radostí sloužili a celý svět aby došel svého cíle. Skrze Krista, našeho Pána. Všichni: Amen. 

6) Modlitba Otčenáš 
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. 

7) Požehnání 
P: 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. 
Při tom dělá každý sám na sobě znamení kříže. Tatínek a maminka mohou každému z dětí udělat křížek na čelo. 
P: Dobrořečme Pánu. Všichni: Bohu díky. 
Na závěr je možné zazpívat píseň nebo se pomodlit k Panně Marii. 
Zpracováno podle námětu: Pastorační středisko Arcibiskupství pražského, Pastorace.cz a P. Radek Tichý, vyučující liturgiky na KTF UK 
Inspiraci k rodinné bohoslužbě slova najdete také na https://www.cirkev.cz/cs/aktuality/200315liturgie-v-rodine. 


